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 هس 2

 00 0 ادم ليش دالا لاخثالا لكو ةرضح قت سانا
 نيعيبرلا لأ رخاوأ ىف عئبلا نسحي هرهز ماستياو .عسبطلا لاك اكو
 0 14! لغو هيلع هظلا:ىلص  نيلقثلا ديس ةرمضنم .عبسو ه و ةلافو فاأ
 0 نولفاغلا هركذ نع لفغو نوركاذلا هرك ذالك هيزحو هيبو

 : انرّوم اهظّرق 36 .ءاتلتا كس اهمادرأ نم م حافو ماقلا, اعردن ندا الو

 00| لالا رقاثا نيضااذهملا اهةلئعوعواه_كاهونم .اهعبط

 1 | ةيرصملا ب "ل ةردع ةوابفرفلا ةغللا ردم نجح ىذتنا دوم ةرضح

 ٍْإ لاّقذ 3س ىناثلاو ىيئرفا اههاوأ نئكراس اقراس

 هيما انرصم اهيدإ تهز هنرذلا ةيلا سوم إلا

 ه 5 ةدافو ٌةوق نه 2تةذدصدق هي نم رم امسح

 3 و ريس دصاقمو ةلاد-عب ىهدزرت رب . اممسهل لولملا ايف

 - هيرصملاة تالا جياتباررد ..انل ىد بيلا ملاعلارد هلل

 70 هرذلاوسانا ةيسخذو  ىدملا لوطمهل اراك ذتواظفح

 002020 يلءالاخزاوايحأ ىتلاردابت اضران تمرنا
 ةيرد ةيسح ادادو ىددهأ "تدهدزادف :راعمدم ىردق ىلطا

 00 32 سلا 02 سل 3

 ياخ

 (ه1٠١ 14"

 -نالسحا



 هس نإ ب

 ا م تيبطاا قئافلاهسثلا ركف ةصتنو قئارلا ىذلا بل ةرث ىهو الأ

 قيفرلا» سوفنلا مولك هلح قاررتب ربي ىذلا حاّرسملا ىباطنلا ميكحلاو
 ىلع نايسنلا ليذّرج ىذلارهاملا سوسو ضدرم لك هقفرب ىنشي ىلا
 تبيخالو . هّيؤر دنع ضير لك ارد ىذلاف.طللا نامةلوسوننلا» ةمكح |

 مساب قيقحلا وها هنا ىرعلو هتمكحو هتفرعم ةقدا هفصي ءاود ىأ ىطاعت نم

 ةقفشلا نم هل ىذلا هتعاضب ىف خبارلا هتعانص ىنّررلا بيبطو مىيكح

 مراكمو ىلاعملا هّتناحأ ند بدصتو طح رفوأ هللا هحول هخاع سد ص لك ىلع

 هترضح هللا مادأ كب ىّرد د ريهشلا بيبطلا ةريضح كيبلب قالشالا ||| . ْ

ٍ 
ْ 

 اذهب ةبحم هللا دم< تزريف دادلاو ةيانعلا نيعب هظلو دابعلل اعمن

 عيبطلا اذه فطاي لوقعلا لرتست لالدلاو ءاهلا للح ىف ةجربسشم لاجلا

 رصم قالو ةرهازلا ةيهازلا ةعبطملا عضولا اذه نسسح سوؤنلا بللستو

 ةعركلا ة-ءلطلا دهعو ةيويدالا ةسهملا ةمرخفلا ةرضطلا لظ ىف ه« ةرهاقلا

 رظنب مهلهشو ماعئالا ثويغ هتيعر ىلع ضافأ نم ةريضح ةيق.فوتلا ةمظعملا |||
 مكلالاىروادلاو مرك الا زيزعلا مارك الاو ةفآرلا

 ضمهاوغا!بويغلا ٌرسوراظنأب « رهظم مزعلا دفان لملج كيلم |

 ضاو عمل ىه دربال هردب نمو * ىلتت ةاهملاس © هتعاطب 0

 ضهابريغ ادعلا مرق هسأب نمو «“ قيال تناسس ا

 ضئارفلا لك ذاغنا ىلع صيرح * همر_طروفغ ىناحلا ىلع يلح

 ضراعمنم همكحىف هلسلو 4 هفطاي مانالا قالسخأ بذهب

 ْ) ضناف ”ىأىرولاري_تهنعنمو *« .هنمأ ل ظىف سانلا عيج مانأ
 مههاربانب ليعمسا نيقيفو دهم انبدنفا ىلعلا مظعلا انالوم ةيانع نيعب ظوشمملا

 هالس ردع ةئدضم ىتامالاو هالع 0 ةريمم مانالا تل ارال ىلع ده 3

 | ىلايللا ىدم ماغفلا هلاجضأب داؤملا حرف ماركلا هلابشاب لابلا نه حربالو

 دع ىو ماصمصلا كلا مامهلا مهلا هسأمع ا صوصخ مانالاو



 مس 0 ه مح

 بسسس سس سس لسا

 ١ 1 ءزهملا رصف قالوس ةسىبلا ةعابطلا رادب مولعلا معص) مداخ لوقب)

 ىيعلاو قافكلا هنجاو ءادأ ىلع هّقا هناعأ ىدسحلا دمع ىلاعت هللا ىلا

 هعرتخلا ةيذعتسملا ةقيطللاو .ةعدتبملا ةقيغلا هذه عبط مت هللا ذمح
 ءلارثام ىف ةيّردلا ةبخناب) ةاهسملا ةيهشلا ةرقلاو ةسهذلا ةرذسشلا

 ا "ىرقمع عيدي زارط ىلاعملا ةيدهم  ىتايملاةديشم (ةيولعلا هب ةندهجلا

 0 . ةيرولا اهرهازأ هنم فطتقت ”ىهزرضتضورو هننسااةريسلاهذهدج

 0 ,م انل تذصوو عامسالا قورام ةمخفلا هلتاعلا هدد هرابخأ نم انل تور

 مهروم ليج ند انت دأو عادتالا هم هدف لمحو ءانثلا هن قدام ةيلخلا مهلئامث

 0 0 ةسه لوقعلا شهدبو الاجبو انسسح سوفنلا قرتسام ةبسهملا

 م نيب لئام مفرايخأ علاطمو رظانو مهل دهاشم مهرس راق تاك

 ابع اهجاهتبا طر ذ نم ىضقتو انرطاهقئافر فالس يرقلا لبق ةمفاعو

 ناجلا مظنب ىرزت دوقعو « انرثلا م و ىردزرت 1

 نامزلا ىلاوو ىلع ىلاويو * اهانس ىلاعت ةريس تنم

 نايعالا دحامالا ل_صأو م هب ْرَقلا كلما نساك نع تب رعأ

 ناكرالا ديثملا عييفرلا دكا وأ ىلا ديصلا ولما
 تارساىءابو ثاع كح # !هيف ثاءام دعب رصصم اودش

 ناسحالاو ماخالا "ىلو د « رفلا ٍل-علا مسهنع كلملا 5 7

 نانئمالاب قورعملا هلالاق كفو ديؤملا مشل كسلا

 نايغطلا غمادواعارذ س هي انلا ُبَحْرَأ د ىَدْْلا
 نادو صاق لك نماباعرلا هللا هيزعأ ىذلا رب زعلا |

 ناته لباو اماودر ملا هْنع نم دابعلا قسأ بر
 اان ادم لاا لك و طقتناو مهشلاهانسط ف اانر

 كو



 38 مج مرسم

 0 يع

 وك
 مدقلا خوسرو مهلا ولع نم ام متاكرج لالخ ىف مهلادب و رومالا قا ىلا

 امهريغ ىلع زعب ةناع ىلع لد نيربمالا نيده ىدامق "لانو ميشلا نحس ف

 لاس'رلا ةهجو لاشالا تّمأ اذا ورغالو اهكرو امهاوس ىلع ىدعتسيو اهلا

 لاكلا ةناغ غلبق لالذلا ىف هدأ عرفلا عبو

 *«(ةهاخإ#

 ةعركلا :لئاعلا روص دامعا وه ةلاسرلا هذه نم ىلصالا ضرغلا نا مؤلعملا ىف

 ىف هل-لحلا اهوذران"آ نم ىش ديا عم دوحولا ىف اءؤاقيو ةيولعلا ةيدجلا

 هده نم هبراقأ دحأ ةروص وأ هيروص دح ل نك ىرادستها مدقأ ىتاو دال.لا

 عديج ىلع لوصملا ىف عسولا تغرفأو دهملا تاذب دق ىتاف ةرقوملا نلئاعلا

 مف أهم نيوذء سد تأ ممتاريضح نم نبي رقتملا ىلا تددوو ةسدفتلا مهروص

 نمث ءاحرلا لكوجرأ ىناف اذ_ه لك عمو ءادنلا ٍباحأ وأ ةوعدلا ىا نم دجأ

 عسبطتم ىتلا ةعركلا :هلئاعلا ةيقب روص نم ةروص هدنع دوبو صالا اذه همجي

 ءيشن ىندمأ نم لك ارك اش نوك أ ىنا م "ىلا اهلاسراد لضم نا ةلاسرلا هذه ىف

 مهران" نم م رك ذو مهديلاوم مانأ نييعس ىفعسأ وأ مهتام- ع راون نم

 هذه نييزت تاكىّيغيو ىتداغ ناف ةاثلا ةعبطلا ىف ةلاسرلا هذه كلذ ىلتل
 ةدئافلاب تان ىكلو اهدارفاو ةميخفلا ةلئاعلا هذه لاجرل روصلا عيم ةلاسرلا

 هلك كرتنال هلك كردءالامو ةعركلا مهروص نم هيلع لوصألا ىل لهس اع اهتيلخ

 نيملاعلا بر هنا هاش نا هللا م>رث امو مهروص عيج اهيف نوكيتلا

 ارغاظو انطان  ارخآو الوأ هنن دجلاو

 32 اندمسس ىلع هّلنا ىل صو

 م ةينو

 تيس

 (هيردادبتلا) - (0)



 0 اق دعاوق اتيثيف ةيلكلا لوصالا نم هافرعام ىلع هنادهاشيام اًةيطيو

 هاعملا كلت 0 هاسقلا اع امهل حرصو اهلط هللا هظفح باحأف لمعلا

 1 51 روهالا قرمدنتملا لاوحالا ريدتملا ةحاس اهبف احاسو

 اتئارث ارفو ايلاّياو ايسورلاو ارتلكناو امثاملا اهافاط ىلا كالامملا كلن نم ناكدقلو

 ١ أ ءارمالاو 'لولملا نم اهيف ايقل اممن"ال دالبلا ة#ةب نود ركذلاب هذه اندرفأ امناو

 أ الكاناكف ماظءالاو لالحالاو مارتدالا نم اممم قيلبام نأ ىلاهالا ةماعو

 لجأ اهيف دقعلاو للا ٍبابزأو اهوارماو اهكولم ام-هلباق اهتم ةكلمع الز

 نأ 2 كلم ىف هايقا امو ماركالاو ةفامضلا لزانم امهل اودعأو :هلداقملا

 | اهفانصأ فال:ا ىلع هشويج نم ةريثك اقرذ امهماما اهريصق ةلالج ضرعتسا

 . || ةكلم ىأ اسرابي نا لبقو لولا ٠ هان نم هريغر لكل لصف مل كلذ لثمو
 | تاماسولا ىلءأو تاناشنلا رفنأ املا ىدومت

 تيك 00

 : مما واول اللا حد:

 1 || او مظعملا اوهدلاو عع 1 او روم ىلا ادؤو 1 ا عا كي لا هذه ىو

 ا .كلذا اهمباحأف اببارمب ىبوملا ضرعملا ةرايرف هاكات ع و ةيردنكسالاب ْن نب رهش

 1 || ب طيحي الو رصحلا هدحي الام مارتسحالاو "لكلا نم لانه ايقلق هبلا اهجوو
 1 ٍ نم امهل صصخو ةهليلج ةقئاف هلناقم سرزابو السره ىف الي وق دقف فصولا

 1 ا سراب ام.تماقا مانأ امهمزالب نمماظعلا هطابض نم ةيروه4با ندر بانج لبق

 5 | دكسلا تاراخق ىف تانولاصو ةيكوام تادرعو رودقلا رذنأ نمارصق امهل دعأو

 1 ا ١ تارم هبانج عم ماعطلا لوانتلامهاعدوديدملا

 "|| لافتحالا مظع ةيجراخلا رظانو ءارزولا سر اصودخ هؤارزو امول لفتحاو

 اك ضرعملا سر امهمحاصو ماظنتنالا نم ةياغ ىلع ٌتالولا اموال اواوأو

 || ناوتيروهملا ستر بانح امهل ىدهأ مث هافراشي نأ ادارأ الكهانا امهتفراشم |

 0 نم هو مد اهب قيلت تاناشن ةدنع ةينرصملا ةموكملا َلاجر نم امهتبعمب

 تاماسولا نم ىدهيام ىلعأ

 ١ ا ليملاو ةلابنلا ماو نم ام-فامس ىلع ماظعلا ءكولملا َكئلوال رنهظ امل كلذ لك.

 ىلا



 (كييىلعدمم سنربلاو ال كيب سابع سن ريلا)

 ناهيتفلا ناسنزنلا لاكلا اوئضو يلا ادقرف

 0 ,ويدخلا ةمرغقلا ةرضحلا الح

 نآالا ةنود_هلنا ةموكملا دهع ىلو كب سابع سنربلا ةلودلا بحاص ع

 جو ةنب رص امدربك دو م كي لغدحم نزربلا وبلا ب
 مهقي_أو ماركلا لامالا لوأ وهو ةيداليم 11/6 ةنس ةقفاوملا يرش

 ةيرعه 24١م ةنس هققش داوو دوعساا ىفاره ىلا دوعصلاو دوحولا ىلا

 ةبلح ىف هيخال ىلاشلاو لاخنالا ىنا' وهو ةيدالسم مب » ةنس ةقفاوملا

 لكلا

 نا أشي لف هيلع امهتءرتب ىنع معلا ةيحم نم مظعملا امهدلاو هبلعرطف الو

 ىلا منج لب لصالا م ركو هاحلا ةطسو كلملا ةوطس بولتلا ىف اههتباهم نوكن

 ايازملا نم هنالد< امع.بؤلتلا ىف اءمنأش مظعو سوفنلا ىف اههتلْزنم نوكست نا

 نأب هنم انلع .ةيلاكلا لالالاو ةيلعلا لئاضفلا نم هب نالت و ةدلقعلا

 روظنملاو هيلع لّوءملاوه سيذبتلا نحو ةبرتلا ليلج ىلع ئدملا مارتحالا
 ةسردملا مسا اهل راّتخاو نيدباعب ةشردم امهل أشنأ اعرعرت الف هيلا ءالقعلا دنع

 ءارمالاو ءارزولا دالوأ نم ريثكل ممسو نيلعملا نم ةرهملا انهل ٍبْعناو ةيلاعلا

 برذهتلاو هغايم ةدوملا نم اغلان اهيف ميلعتلا ناكن اهكلس ىف ماظتنالاب

 هّناع الضاو.

 رابدلاىلا .مخنملا امهدلاو امهلسرأ ةسردملا هذهف ادْمالا ميلعتلا امتأ نا دعبو

 فيدج ةسردم الوأ الدف لاند فراعااب امسوهةثت المكمل ةيوانوروالا

 للا اهاحزاب مع تاغلالاو مهلعلا لص ىف ناد ةدنم اهيف اشيل ا وسل

 اهيف امهفراعم ليمكتل راو اعلا دالب ةمداع ةنابو ىف ايلعلا ةيكولملا ةسرالللا |

 ةيوانوروالا كلاما ةجايسلاب امهل ندي نأ ىف امهدلاو بان ىلا انضر دقو
 نارهلاو:ةبثدملا نم رابدلا ات هبلعام افرعتمل ةفلتخلا اهئاحنأ ىف نالوملاو |

 قال_ثالاو دئاوعلا نذ اهلهالام ىلع افيو ران“ الا بئاع نم اهبام ادهاشنو
 سمسا
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 موسوفت هن هن تداطام ىلاعلا هيأسم مراكم نم اوقال اعيج م-مئاف رابدلا هذه

 هنأشح ىلعو نورك اش هل مهو دالبلا هذه اوحرا ى ىح مهرودص هل تا

 نوذئم ديحلا

 سفنالا ىلع سائلا ن >5 ابيف ميسعلو ررسغ اهلك هلا همادأ همانأ ناف "هل-جلايو

 يصل وهب لعش. اذأام ىردالو ائم دحاولا ىع ناكنا دعي ضارعالاو لاومالاو رمهجم#

 لاوجالا تام همانأ ىو ريسصد تاك أ ىلا تدب نا ةفقردعت الو

 اناو اذه هل ام هريسو ةلاح هن نس ام ىلع امم لك لسعو لامالا تامشنو

 احم عسفزلا هيانج ميدينأ لالا ىذ انالوم ةرضح ىلا لاهتبالا فكأ عفرت

 ءاقِب رطاخنا حرشتم نيعلا ريرق ليضفال اديشم لدعلل اديؤم ريخال اقذوم ربلل

 ردب غربو دالبلا يف ةداعساا سه# تءلطام ا هلاجشأو ماركلا 4 تاريضح

 نيمآ قيفوتلا ىلوالا دايعلا قف حالصلا



 كلا لق اهب طيدع نا نم لجأ ىههف هّعر ةصاخت ىلاسعلا هيانج :دلماعم امأ

 وعلا

 اهيركأ ةيثبلا مساوملا تابقأ الك ميذفلا هباشج ناف اذد لك دسعبو

 تكبح نع هيف انثعو الا اب اق تدلل عوشمللاب أبدس

 الا تانو.سموقو ةبركشعلا سلاسملاو هم ةيلهالا م احنا نم ند م-ييلع 0

 34 بوذدلاو ٌعارحلاَرادنقم ىلع ةفانو ددمل تادوةعب

 ار مجالاوب فيطلو مهتاماحتىف هل هيلاعم تءاد هناف بساطا دع اهرصعت وأ
  ممنم نمدلبق نم مهلا ثعبيو هرب دئاوع مهيف ىلاول ةنسكسم بيلاسأو ةعونشم

 .مهساويف عمفرلا هيدان ىلا مهوعديو مهح ارثأو مهتاومأ ىف مهيزعبوأ مهخارفأ ىف

 'اهريغو ةيعمرلا تالافتحالا ف مهعمدلو هسانيا ليم مهطاليو هتياعر فيطلب
 0 ليزملا ركشلاو ليجبا ءانثلا بجولام

 ةماعلا ىهفذ هتيشاحو هتصاخو هّسارق ىوذو هتلئاعل عيفرلا هبانج رلماعم امأو

 'بيطتام مهيلويو هسنم هدّوعت امو "لك ماحرالا ةلصب مهيلا دّدوتسف قطا ةيعرشلا
 م ىدؤويو اهريغو مهتارسم ىف مهكراشيو مهرومأ ىف مهيلاويو مهرطاوخ هب
 ا نيسؤرملا ”هلئاعلا سر وأ دااولا قوقح
 ظ ”اونقوماسجإلا نم حو لا ل مهنم هؤلحأو هسعر تاقيط ب همخأ اذه لحال

 1 : ىلع مسهف مويلع همن ءاقبو م-هيف همانأ ماود ةصالخت سوفنو ةيفاص يولي

 ||| نوقفتم هثالو فو نوعم هتبحم ىلع مهفانصأ ددعتو مهتاجرد فالتخا

 || نولماع هم ابو توعيطم همهاوالو

 000١| للا نإ ىهف اهتم بناجالا نم هدالب ناكل هللا هلئفلا تمام ان
 |١ مهئارعاو مهئاربك ةدافو مركيو "هلماجلا نم مهلحت مهلحب هنال ةلماكلا ةسحردلا
 ا مهئارعاب مظعلا هلاقتحاو نيسايسسلا لودلا ءالكول هلوبق نسح اذهب دهشي

 ١١ الايا دهع ىلو تارضح ماقأل هراكا كلذ نمو افويض هدالب ىف نولحام دنع
 1 | ىلع اودفو امل ىعتالا هرتلكنا ةلود دهع ىلوو ماخبثلا امسورلا تاكودو لحمل

 هزه



 نيللاو قفرلاب ةيعرلا لماع تايلاوتم لايل.ثالث ف:رشلا همدةلرصم تزو

 لملا ضعب مهل ناكح نم ىلع قفشأو دالبلا هذه اواخديال نأب مهيلع مكحو

 هوقع ثوحرب كالذك مهو ليلقلا ريغ ممم قب 0 ىد وقعد "ىلعلا هاند لاز ١

 مسأ

 دالبلا نم ريثك تاجاشحا نع ل.نلاريص#ت مانأ ىلاعلا هرعأ هب ردصام كيفكيو

 صحأ ران ىلقلا هحولا ىف ناحل لكتت صأ هناف ؟ مرو ةنس كلذو ةيليقلا

 م-متابرومأم ناضللا تأ دقو لانلا هابيم مهضرأ ورت ل نيذلا نع لاملا عفر

 نيرشك نع لاملا عفرو

 | تماق مانأ ةردقملا دنع وذعلا مي رك نم هب مهكمام هاناعرل هتلماعم لجأ ندو

 ١ عوج ةنس كلذو ذوفالاو ةرثالا تويلطي رصم ىف اولاعو هعم نمو كارع ةمايق

 كلت ران ءافطاو ةسنئفلا كل: داجا ىف لمتسا نا دعب هللا ءامبأ هتاف (ىحكز

 اطظوذحم اديؤم رصم نا عجرو شاملا ةوقو تانثلاو مرا ْنَد ريشا 1 ةروثلا

 | ليقارم و اهلا اوقيس نع ريثكن ع افعف مييلع نيكو 38 فد ا نوةدسا

 لثقلا نممهاصتف "لماعلا ديلا اهيفمها تناكن يذلا محرو باقعلا نم ئىثمهلاني نأ

 امو حاورالا هب تاده اماع اوقع زد كلذ ا قو مركلا هوفع مهلانأف

 مولع هاضرو مهنع
 ميظعلا ىف ةقيرعلا "هليصالا بوسلا ىوذا هرظن ةعركلا هتافص صخأ نمو

 مهنواعام اريسشكو توبسلا كالت ءامسأ ءاقب ىلع لماع هللا ه-ظفح هناف تدصلاو

 ىد_>١ ىف عقوف مهنم ءاضقلا هيلع قبس نم افعام | رممكو لاملا وأ تافتلالاب

 توبسلا كلت نم عفرام اريسثكو باّعب اهلجال مانا هيلع تمكحو تارا
 ىلع مهنه تام نم مت ام ماقأ ام اريثكححو سانلا نيب نم هما ىنذك داك ام

 زعلا ىف اويرتي ىتح ميعلا هريخ نم مهماتيأو مهلمارأ ىلع ضافأو ةصاخنا هتقثن
 ليزحلا ل_ذفلا وه اذهو مم دعبو مهتايح َْق م-هطذح كلذو مارك الاو

 ليجلا ريلاو

 ك0

 دس
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 : مم ىف مهب قفرو مهترسعم ىف مهالاوف ميحرلا بالا ةلزئع مسهل ةبسنلاب

 ا مام ىف مهلعجو ناسحالاو بترلا نم ممنابعال هادسأامب كرهانو

 ورعملا نم مهيلع هب لضفت امو نانملا فرطاو ميشلا ميرك نم هن مهلماعام ىلا

 0 41 5 ةئس) ١8٠.٠ ةنس كالذدو رطقلا ىف ءايولا رمش مانأ ناسحالا ليجو

 ةءاسجب ةيلعلا هرمهاوأ رادصا ىلا اهيلع لو. ةقفشلا هتثعب هللا هظفح هناف

 بلا ىف ءاكمللا رسشتناف ةيقاولا تاطاض الاب متنوعمو انام ةيودالاب نمانلا

 مزل ايام 0 اوذخاو :ءلقتشم تايفشتسم ىلع نوباصملا هيلا جاتعام عيجب مهعمو

 هغ هلام ف عقب لو سانلا هنم ملسو داطع نضفل هتانرس فكو ءادلا عمشل

 دنا ع ناكل ليكشتي هللا هظف- صم هيرو تد_#ج نا دعيو لساقلا

 * سأنلا ىدتقا أو ةهسج غلامع صاخلتا هلام نموه عرنو نيئومال

 1 كلن مهب ةرضأ نم ىلع عزوو هشنح فا نيرشعلا قوف مهئم عمش هب ةيلعلا

 > هللا هافو هناف كلذ لك عمو رابكلا ءانيالاوا ءانآالا نم مهنولوعي اوناك نمف

 ةؤو ضرملا كلذ ةةش ءانثأ ىيعلا رصقلا ىشتسم ىلا ةعركحاا هناذب

 مهتم د>او لك لاَسَو مهدنع لخدف نيباصملا نم ريثك رصقلا ىف ناكو 0

 مدكل افيفدك هش رك نم كلذ ناكف باطانا ليم م-هفطالو هتلاح ن

 نيباصملا ممئاوخا ةرايز ىلع اوواصي ل نأ اطم_ثنتو موهسوقتل اسمطنو ىذرملا

 لعل ىلا نوحات اهف مهتناعاو ىضذرملاض درع نم فوالا مدعو مهتدايعو

 4 هيف

 0 ةنس كلذو دالملا ن ايدل رغد لينلا طولا - ةفارلا كيسحو ||

 > دّقفتا اسيرة: رطقلا لك فرشو 0 وم ىلا ةعركلا هدسفن هحوتف

 نم مهدمأ ةمداعلا ىلا عجر املو هرطخ تحت | اواك نع ررضلا / عنمو نيباصملا

 | الاد ربلا لغأ نم ةناعالا مهل عمت ةنلل ليكشتي سعأو صاخلتا هلام

 .نم ىلع الداع اعدزو عزو هوةألا نم رسفاو غلم حجو ميركلا هيانك سانلا

 حاسحالا ردق ىلع اودصأ



 م هوجو
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 مظنو انهقاطن عسوو بطلا ةدسردم ءاسبن ددحو امهريغو هب ودكلا هسسردملاو

 دع ركلا هتاذيرضح ام اريثكو ماظن نسحأ ىنءعلا رصقلا اصوصخ تايفشتسملا

 ام ارشكو ءامحنلا ىلع زئاوملا ةعركلا هلل عروو ةيموهلا سرادملا تاناما

 ميلعتلاو ملعتلا ىف ةريغللاضاهنتساو هلل اطيشنت ةيصوصخ تارايز اهراز

 سااجحم لوكو دو ةبوروش تاماظن دالملل لعد نا ةيلعلا هنريضح راح ندو

 الو .نّوناف نسال ىتح ةسيموعلا ة.عجلاو نيناوقلا ىروُش ساكو تانردملا

 اهيلع ةيعجلا رارقا و هدف ىوروشلا ىأرلا ذخأ دعب الا ةدريض ثددتست

 نيب مك دالبلا ىف ةلهالا ماسلا ليكشت معيراوتلا ىف دلخيام نسأ نمو

 ق- صالخسا نكمأو ضارعالاو ءامدلاو قوقللا تظفح !مف نوناّقلا سانلا

 عسضولاو عيفرلا نيب اهيف ىّوسو ىولا نم فيعضاا

 رطانقلا ميمرتو ةريثكلا رطانقلا ءاشو عرتلا ديد: ىرلا ةلاح نيس كلذ نمو

 تال الاو ة-_حارلاب قسلا لعحو نيحالفلا نع ةركسلاو ةنوعلا عفرو ةيريسخلا

 فاصنالاو لدعلا نيئاوق ىلع ابراج ةعفارلا

 ضف: فظوملل هذاكلا ةيكلملانمدطتنملا كلاس ةءوسق تال راد ١
 ىس نم ةئس لك نعرهسُش بتىح دذشأ ىف قللا هءاطءاو هس لبق هقوقح

 رسذعلا قوف تناك نإ هيمدخ هده ىئوؤاسل هدم هعاديتسا وأ هل زًاناكع هتندخ

 تاماظنلا لك نم امهو ةيركسعلاو ةيكلملا تاشاعملا ىتكتال رادصا مث نيئم

 مهتافو دعب مهتثروو نيفظوملا قوقل اهنعذأو

 رابعو سانلا ملاصم ةاعاره عم هنا ةيلعلا هتريضح نع لقنيام لدكأ نمو
 ةدوملاب دّدوَو يوقلا هءمكح» نم أيش لمحالو نيدلا ىهأ لفغبالدالبلا

 هةسسشقت ىلل-عح هنأق 41 ثأ ٠ ْن هسا ىف اعز غيفرلا ه هبادح ”نزهاعم أمأ

 عا < 3



 0 ارا دف ةقفشلا نيسعب ىلاهالا ىلا ران نأ ةردلا 0 5 تا

 | ١ را م اهعاونأ ددع ىضحت تناكام ىلا ةئئالا ئارضلا نم مهيلع ناك ام
 ليكشتي سعأو ميلاطم ىلع اهبابرأ نمأف نوبدلا ىغورظقلا لكاشم لصأ ||

 8 مم لكل تددحو اهفيراصمو دال.لا لخادم ىف ترظنف ةيفصتلا ةنحل

 0 1 ميركلا الا ردص مث امتدئافو ن وبدلا ريداقم ةاعاره دعب اردق

 قوقح و هلباقملا نم هوعفد اوناك امذ نيلهالا وقح تظفذ ةيفدصتلا نواف

 نم هيلع مه امو هاناعر ةلاح عالطتسا ىلا ةينسلا هتركف تهحو مث نينئادلا د

 نم مظعام ةحامسس ل١ هذهل ناكو هذ د رهلاو ةيليقاا رطقلا ءاشا ىف راسف نؤشلا

 روكا نا اولع ذا نيلهالا رودص اهب تحرشناو دئاوعلا نم ”ل-جو دئاوذاا

 00 ملاطملا عفر هنعيوراهلاو ةورثلا ىف مهمذقتو موس حالصا هه

 00 حاورالاو لاومالا ىلع مهرابد ىف

 8 نيحالفلا "ةلامح حالصال مهالا ودام ىلارطت هذه هتحايس نم داع الو

 ' مالازدمأن ريغصلاو ريبكلا نيب ةاواملاو لدعلا هجو ىلع بئارضلا ليصحت
 يلعتابف اهنم رهش لكل ةمولعم رهشا ىلع روشعلاو لاومالا طيس ميركلا

 .ةّدشلاو ة ةوسقلا نم ليصخلا لدس ىف لمت-سي ناك ام عنع مالا كلذ ىذقو

 || ىف هعفد نع اهبحاص رخأت اذا هبف عامت ضرالا نيع ىلع انيد لاملا لجو

 |١ ةموكحملا حاور ىف ةيلكلا ةدئافلا ترهظو اد-> هقد رط تمظتاف داعمملا

 0 نيلهالا و

 ١ دالبلا ىف فراعملا قاطت عيسو سعأ هنا ةيلعلا هتيانع هيلا هجوام مهأ نمو
 ]| هروغتو رطقلا ءاحنأ ىف ةءادالا بتاكملاو ةلاعلا ةريثكلا سرادملا تكتشف

 0 ةيقيفوتلا ةسردملا أثنأو مولعلا راد ديرع ةسلاعلا سرادملا ةرياد عسوو

 : ع تايم تحستم - رح حسا

 ةسردكلاو



 (قيفواشابدهم سو  مظعملاىوب دخت بانا
 نبا اًشاب ميهاربا موحرملا نبا امان ليعمسا قباسلا وبدلا بائج لاا ربك أوه
 | 51 ةنس بحر رهش ر شاع سدجللا مون ىف دإو ريبكلا اشاد ىلع دمت هل روقغملا

 لاك او همرت ناسحاب هدلاو ىنع دقو ةيدالم ومو, ةمس ةقفاوملا هب رعش

 ةيعادتالا مولعلا اهيف سردف لدنملا ةسردم لخد نيذس عسنت هر لكامل هدم

 مب راتلاو ايفارغلاو فرصلاو وهنلا اهيف قلتذ ةيزيوتلا ةسردملا لد

 ةيزلكنالاو ةيواسئرفلاو ةيكرتلاو ةرعلا تاغللاو تايضاررلاو تامعسطلاو

 لككلذبو هيلعمل احم اهلمص#ت ىلا ليملا ديدُش فراعملاو مولعلا قلم وهو ناكو

 ساجاةسابر ىلوذ ةسا.سلاو ةيرادالا لامعالا ةلوازمل لدأتو هلّدع رفوو هيد

 ةلخادلاةراطت داقتو ةيرجه م ةنس ىأ ةنس ةريشع عست هرعو ىدوصالا

 ليلا ىأرلاو ليحلالملا اهيف هل ناكف راظنلا سا< ةسابر و لاغشالا ةراطنو

 ةدعلا تاذب لهأت 4. ةملس ىأ هرع نم ني رشعلاو ةيداخلا غلب انو
 ةساكلاب ةةوهشم ّىهو اشاب ىناهلا موحرملا ةعركح ىفافعلاو ةنايصااو

 لوالا هل هل داو ١ منغ ةقفاوما ١4١ ةئس فو لاكلاو لعلاو هنازرلاو

 وم ةنئس ىفو كي سابع سربلا (نآلا ةيودقلا ةءوكسللا دسهع كو)

 وع ةئس ىو كب ىلع د# سوبا هلاحتا ىنان' هل داو ١ م01 ةنس ةقفاوملا

 ةقئاوأا ١ ءورل ةئس قو معاه ةحدخ سسربلا.هل تدلو مالم ةئس ةقفاوملا

 ' ماه تمن سربلا هل تدلو مرا ةنس |

 ىتح قئارلا هركحفب لاوحالا ريت و ةلاعلا بصانملا ىلوتي هائج لاز امو

 سدا مون ىف اهمامز لةساف هدلاو لزانت دعد ةبارصملا هب ويدخللا هيلا ف

 كلدو 101 ةنس هون + قفاوملا 121+ ةنس درفلا بحر رهش عباس
 هرصنب ززعو اهكام هللا ديأ ةيناطلسلا ةيلعلا ةرضخحلا ندا نه فارغلت ىضتقع

 منع ليلجلا ىناهاشلا نامرفلا ءاح ةئسلا كلت نم نايهش ع+ ىو اهرصن

 قلق تا زاسمالا نم اهلبق قيس اع ةدابز ةديدح تازاشما ىلاعلا هيأاشح
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 (اشاب نمسح سب - سنربلاموحرملا) ند
 ىف هلعت لك او رصم سرادم ىف هتوخا عم ىبرو 201 ةنسرصع داو 1 ١

 ةيركسسعلا فئاظولا ىف نيو رصم ىلا عجر ملعتلا هلاكا دعبو انوروا سرادم ََ

 قب اهنم عجر املو ةثحلا وزغ فرم هوما ةدايق ىلوف هعبطب اهلا الايم ناكو

 نم ةلودلا تبلطو ايسورو ةيلعلا ةلودلا نيب برا تماق ىتح لامالل امزالم

 ةملاع ةرهش كانه لانف اهل ادئاق هلسرأو هدلاو اهزهش ةنركشع ةدكر صم

 لافتحلاب ليوقرضميملا بآ الو ةلودلا تاناشا رك [نهةعيتر ٠٠0
 ةدوعلاب هل نذأ دم دعبو ايوروا ىلا هدلاو بانج عم رفاس دقو ميظع ىركشع
 عيوطتل ةيئادوسلا دالبلا ىلا هلبق نم مظءملاويدخلا بانج هوخأ هلسرأف رصمىلا

 كلاشدو ةيلعلا ةناَت_سالا ىلا هجوو اهنم عجر ث لاتقلا نكحو اهادأ

 0 روان ةفيظو هد.يلَقَ ناطللا انالوم ةلالسح هفرشف اعمقر اما رس

 مقنالا ىناهاشلا

 ةئس بحر رشاع قو قولملا سرملا ىف طباض ةبتر ايئاملا روطاربما هداق دقو

 هدسح لقي ناطاسلا ةلالح سهأف ةيلعلا ةناتسالا ف هتيم هتكردأ مو

 ءانرق دسخأ هعم ءاحو ىزح ىناهاشر واو ىلعلقنف هتنصو بسح رصم ىلا

 لفتحا دنقو لايئاد ىلا دهسشم ىف ةيردنكسالا ىف نفدو ةيناهاشلا ةرمذحلا

 مظعملا ودحلا بانحلا ه وخأ هب نعأ مك ارهاب الافتحا هتزانح عسشنتل
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 ل دهاش اذا هنا ىد هتشاح قفرلا ىلا لءأوهو ماوعالا هلع تضذمولو ٠

 مهد>-أ نم ىأر اذاو نيللاو ىبسحلاب هعصنو هنع هان نس الام مهدحا

 لاملا نم هريسغ طش و هلاح نس اع هأفاك هلع ىلع الابقاو هلغش ىف اداهتحا

 جرخال 6 لبق هاناكص مهدحأ نع ءانغةسالل ةرورضلا تعد اذاو

 نبذلا امأ ةم-هم ةمدخ مهل سل نم ناك نا اذه هيلع اينئمو هلضف اركاش الا

 ىنغتسا اذا .هناف نيصلخلا:نيقداضلا نم اهيف اوناكو :اليوط انامز.هتمدخ ىف اوثمل

 ىلا قالحالا هده يس و هتشدعم ىلع هل نيف سدمل اعدتسم غش هل بنر هئع تي ا قتلا و 1و وح و سا سوح

 قداضلا ةمو مجالا ةهارك ىلع لوم و هو لسجلا لدجلا ةلباقم اهأش نس

 تاريشلا لعف فاأيو ءادالاو لضفلا لهأو ءاذعلا ةسلاخحم ىو مقتسسملا

50 

 7 2 موو 4

00 

 نا نآلا همزع ىف ةممومعلا ةعفاملا ةمدخىف سنفتلا لذو تاربملا ءادساو

 نيدلا مولع اصوضخس مواعلاو تاغللا اهيف لغت ةيموع ةسردمرصم ىف وشن | |
 هّدمأو اهيلع هللا هناعأ ةيريللا لاعالا نم كلْدرمَع ىرح ناو فدنحلا ىالسالا

 قيفوتلا ماودب اهعيج ىف
 هذهدعىبلا ةفيصصلا ف (ةروصةذهو) انئاد نسح سئربلا موحرملا امأو ٍْ



 ا

 ءانأو هعم رئاس انوروا دالب ىلا رفاسوقياسلا وبدلا باتج هدلاو لاقتسا الو

 هك اذ ءانث5ىفو ا 9111 اهلا عججرف رصميف ةماقالاب هل تذأ م نتن مضي كانه
 - ندا ندىظحو لو.قلا نسح اهبف فداص تارهةدعةيلعلا ةناتسالا ىلعدّدرت

 اعئالا ل.لح و لابقالا ميظعب ناديجلادمع ىزاغلا ناطلسلا مظعالا ةفشلخلا

 ةيرمالا ُكالمالا نم صا رأي هتلئاعو هدلاو بانح تاشاعم تادرتسا الو

 ام 1 ريدي و اهتوش ربدي سحالاب عاق ناالا وهو اهترادا ها لدملا هدلاو هسيلا

 20 ٠ يبا ماظن نسخأ ىلع ىلج ركفو بقان ىأرب

 0 : ارا نوب لاغتشالا نم هتلودا ام ركذن نا نسحب ةلاملا هذه ركذ ىلعو

 .اه-الصاب |0011 هلا يح اهمولع رابح عالطتساو اهلعلابقالاو تامانتلاو
 اموب حرخ اذا نيلهالا نم هريسغ ىذارأ وأ هيضارأ ىف تناكء اوس موهلا ىلع

 .اذاو ةيلاحلاو دق ةباسلا ةعارزلا لاو ١ 7 ملعتساو فقو ةعرّم ىف صو ةضايرال

 ةيف ل هادعو اهيحاص خول ةعارزلا ةمفيك ىف الامها وأ عرزلا ىف اسع دحو

 .اهيف ةورثلا رودت ةْض# ةيعارز دالءلا هذه نأب هئم الع ضرالا تاينتساو لملا

 ظ 0 امدعو ادوجو ةعارّرلا حالصا عم

 دهعت ةاطنلاو ةساكلاو ىأرلا ةلاصاب ماظعملا ودللا بانملا هوخأ هفرع دقو

 /ةموكحلا دهع ىلو لامود سثربلا ىلاعلا ماقملا بحاص باح ةاقالم ىعأ هءلا

 | قح هب فاكامب هستلود ماقف اسهيف لّومعلل رصم دالب ىلا مدسق نيح هب هزيلكنالا
 يلا لو نا موب نم ميركلا فيضلا اذه ةاقالم ىف نسحأو لجو ماسقلا

 - < قفاوملا مو ةئس ريوتكا م18 سمجلا موبره) ةيليعامالا ةئيدم
 عود سثربلا بانج اردكح رسف رصه حرا نأ ىلإ (107."11 ةنس لوالا

 2 لامعالا ليلج نم ةمهملا هذه ىف هتلود هارحأ امم مظعملا وبدلا بائملاو

 || نم هملع لدول ىت> ةسارفو مزحورافوو ةسد وذو وف هتلود قالخأ امأ

 ]| نينسلا هريشاع امناكمقالخأو هتقيقح فرع دقوالا هيدن نب نم جرخال هفرعي
 1 ةلحاو ةره هرظنوأ هعم ماكنت نم صْخضش ىضال ةركاذلا ديد وقف لاوطلا

 كس



 اهسرادم ىف ىرو [610. ةئسرفص رهسش نم رشع تالا 01 7 دقق | َ

 غسق س درا نمزادم رهشأ ىف هتسارد لك آو ثاغللاو مولعلا ىدايم اهيف عتق ا

 هيلا قلأف هدلاو همدقتسا م ةماهشلاو ةباقلا مث ' اول هملع تحالو هاانام لك ىف ظ

 سأيلاو لدعلاب ايف راسو ةيرصلا ميلاقالا شدتنت ىلوف تارادالا نم ريثك ةمزأ ا ظ

 ءاطعان ىقعو ةدمالدتلا ق ةريسغلا حور داحاب اب ّمهأف فراعملا ةراظن ىلو مث مث ْ ش

 لسكلا ذينو فراعملا مدقت ىلع اثحو تايغرلل اطيسشنت مهنم ءابصتل تافاكملا ْ
 ناكف ةيموهملا لاغشالا ةراظن مث ةءداهملا ةراظن ىلو مث داهتحالا ىلع لابقالاو |

 ةئيدمو ىلع د-# نادمم نيب ديدخلا هكشانلا ىذلا وهف دوه آلا اهيف 2[ أ

 نم دريام لوقا ادادغتساو ارهس ليللا ىضقي لستلا ةدابز مانا ناكو نا ناولح ||

 لصاف كلانه نوكبال ىتح هّتبارس ىف فارغلتلا لغح دقو تايلطلا نم يالا |

 لاو>الا تايضتقم بسح ىلع هنأش ىف ىهالا رودص نيبو باطلا دورو نيب |[

 دنع كلدو ناضفلا لئاوغ نم اهيقن اروس> ةسوردلا ىلع لعج ىذلا و دو أ

 ىجط ةنسلا كا: ىف هناف اعارذ نيرسشعو ةيئامت ةضورلا سايق لدثلا لمتاا

 قب الواو ىنرعلا رصقلاو:ىاعلا رصقلاو ةقدتعلا رصم ةهبج طاق قع ليلا |
 ازيثك ف قأو رضم قرغلا باصالر وغلا ىلعزوسملا كات لعب هسا 00
 ىلا هسقن تلا ذقو لدجلا رثالا اهيف هل ناكسذ ةملاملا ةراطث ىلو مث داللا سا
 ةرهشلا اورؤا مصاوع نم.اريثكح رازف ةيدنجالا كلامملا لاو-أ عالطتسا |[

 ةرومملا امدمو |||

 سنربلا موحرملاو مظعملا ودها باشملا هاوخأو وه لهأت 04. ةنس ىو |[

 لوالا هليغ هل داو 1؟46 ةنس ةدعقلا ىذ م نينثالا موب ىفو اشاد نس

 ةسردم ىف مظعملا وودحلا بائجلا لاحم عم ن الا وهو ْكِس نيدلا لاك سربلا و

 تاراشا ههجو ىف حولتو ةباحتلا ٌتالع هلع رهطت مولعلاو فراعملا قلتل ايو م

 داهتحالاو ةماهشلاو ةلانلاو ةهابنلا ||

 ب 22222295 0 وو حجج ترم

 ل
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 ١ قياسلاودخلابانج) _, _ اسماعيلناشا( 

 هيا دلو اشان ىلع 50- ناذملا - نا امان د مفاربا يل 0 لامثلا ىنامث و و 3

 مم هرلا ف عربو ةسدنهلا ن ٠ ةنأف هب رث نسحأ سرادملا ىف فىرو ةبرعش اكئهأ

 هع قوامل م اهلاو-أ علاطت#ساو أب انوروا كالا ٠ نم اراثك فاطر طيطخقلاو |||

 نولالثو ةعيرأ هر عو |؟01 ةملس بحر عم ف ةيرصملا ةبويدخلا ىو ||

 ىلا تفتلاو تافارغلتلاو ةيديدلا ككسلا عورف.رثك أو ةراحتلا قاطأ عسوف ةلس

 اهأشنأ ىلا ركسلا لسع تاشرباف عسوأو عرتلا نم اريسثك ًاشنأف ةعارزرلا ةلاح

 ْق ةطلتخما مك احنا دحوأو نسرادملا ددع ىف رثكأو ليقلا ه>ولا ىف اشاب ديعس

 ماظن نسحأ ىلع ةءليعام-الا ةنيدم ىبو ةناكتكلاو ةناغقمتتالا ًاشنأو رصم َ

 ةيردنكسالا ل ا هاقلا ىف ةريوالك ة-.موملا نكامالا ءان , ىف عسوبو || 0 ظ

 جتفو امهيف زاغلاو هاملا تاكرشو ةمظتنملا عراوشلا دجوأو ةريبكلا تادارسسلاو َ

 رحلا ىف ةددعتملا تارانملاو اهتفصرأو ةيردنكسالا فره ىبو سد وسلا لانق ||

 حيراخلا نم ضارتقالا رطضا تاكرشلا كل: داحاو تانانبلا هذه ءانبو ضيالا 1

 نناجالا رطاقت ذ ةراحملا ليس لهسف اريك لخادلا ق.تن :ارمخلا ةدان: نزلو اريثك 7

 لصو هنا م تاقالءلاو طباورلا نم ريثك كاذذا مهل ددِصتو عاقصالا لكنم ظ

َ 
 ا
|| 
ْ 

 ا
| 

َ 
 ا ا

 نّشيرفلا نيب ملصلا دّقع ىلع

 طخ ىلع هدالوأ ىف ةثارولا رارقا ىلع ةيلعلا ةلودلا نم لصتت (عمم ةنس ىفو

 ودخ بقا لانو بسنلا دوع

 ةيرصملا ةيوودغلا تازاسمالا قاطلعيسوُت نامرف ىلع لد 1و . ةْئس ىفو

 لزانتلاب ةيلاملاو ةيسايسلا هلاعأ ضعيهيلع تضق ةيرعه +١1 ةئس بحرفو

 ايلاطيا دالب ىلا وه هجوو اشان قيفو د مهد_كرأو هلاجملا لوال مكملا نع

 ةّدم تناكو اهب ميقم نالا ودو ةيلعلا ةناتسالا ىلا ل-ةّتنا مث ةدم اهب ماقأو ظ :

 ديدهتلاب ةئس ٠ رصم ىف همكح ظ 0
 ةجرتلاب هدارفا ىأيسو اشاب قيفو دم مظعملا رصم وود بائج هلا ريكأو 1

 مالا ىهتئاو ةشملا ازغو قيقرلا ةراجش لطبأو تادوسلا ىلا ةيقرللا لالسالا ا
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 ةيرادالا نوشنفلا نا عرعزو بش (ملوزيماجلا برد سرادع ةسنحالا تاغالاو

 حوقزت 4. ةنسوخ ىفو ةيرصملا ةيداهملا ةراطن ىلو ىتح ةبرحلا توتثلا || ض1 دب

 لزي مل مث اهتم بقعأو قياسلا وردد انثاب لرعمسا مظعملا باتحلا تاعركىدحاب ا
 ةئاثلا ىدامجس ىف ىفون نا ىلا لمجلا رك ذلا همسك امو مراكملا ىلع لايقا ىف[
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 ١ وم ةنس
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 ةيكادتنالا مولعلا هلعت ناكحف هيلهاو لضفلا ةبحو مزالاو للعلا ىلع هايرف
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 تا

 نم تناكو ءافعضلا دحأ ةجوز سصتغا دعلا ءانبا دحأ نا كلذ نمو
 لا ىلع ءاءوقالا طلسنل امسح هتقول ءلثمب ىضق سهالا هيلا خفر الف ناكم
 ظ ضارعالا ىلا لواطتلا نع ضارغالا ىوذا ارحزو
 قع انروس ىلا رفاس امل هنا هنع ىور ةياغلل انعركاداوج ناكف هفاصوا اما
 آ001) راسالك بغذلا مهتم رثي ناك هناو اهلخأ نم مهل قادغالاب ارنك
 3 ناسحالاو ماعنالا ديزع مهلمشن ناكف مهنم اريثك هم رك دقوتسا اهنم عر

 نم م بحر <( ىلا ةيالولا هذه نأشد اءاف لاز امو اهل> امزاح القاع هللا هجر

 0 2  همكح ةدم تناكو ةيردنكسالاب تاك لجالا هكردأم ١ ع/4 ماع

 : تدرقثلا ىلع نيعبرأو نيش هنايح وسو

 ”سو 0 رود هذه وز اشان ثنوس ءوظ ْم :وحرملا هنبان ف قرر +١2 ةئس فو

00000 



 (اشاديعس 7 دم موحرملا)

 ١ م07 ةنس رصم ىف داوريبكلا اشاد ىلع د#ت نانملا نك اس لاما عيار ود
 طاخأو ةيواسترفلا نقتاو ةبقرع ملا دلال لعتف سزادملا ىف كرو ةن رده ||

 ننا فون ىتح مولعلا سرامع لاز الو ةيركلاو مسرلا نوثفو ةيسضار لا مولعلاب |

 ةرادالا حالصاب ًاديف ا؟ا/. ةئسرصم ةءالووه ىلوتف اان سابع هيا

 لداع قيرط: نايطالا ىلع حارخلا مق نا كلذ نم ناكحو امنْوُش مظنتو

 هب ليتلا ىلا ةدددش ةحاح ىف ذالبلا تناك ام ذافنا رمثابو تامازتلالا لطداو

 ةئيدم قست ىلا ةيدوحلا ةعرت ريهطتك ةماغلا عئانملا تاذ لانعألا نم

 اهأدسا ىلا ةيردنكسالا اورمصم نيب ةيديد_لا طوطخلا ماتاكو ةيردتكسالا

 تعقأف سدوسلا لائق عورشم هذوفن عسمت دعاسو اشان سابع موح ملا هقلس | 1

 عفتلا هتبخ ةرك ذو همس ركذإ اديلخت ديعبس روب ةئيدم لامثلا نم هرخآ ىلع ||| ٠

 ةيديعسلا ةعلشلا ىو ىدقالا قرشلا كلامع ايوروا تلصتا كلذيو ماعلا 1

 همانأ ىفو مويفلا ةي ريدع تثدح ىّتلا ةروثلا داو ةيريشنا رطانقلا دنع 0

 رثكتور كسعلا مظنتي مارغ هل ناكو تازاسالا ضعن نادوسلا دالب تيطعا

 ىدال ردصو هب رصملا نادلبلا ىلا مهتالقلتىف هسف: مهام اريثكو شوا

 دقو ن'الا ىلا امهب لومم امهو شاعملاو ةيديعسلا ةحتاللاب ةفورعملا نايطالا

 ىف اوناك نا دعب ضرالا حرالصا ىلع م-هلايقاو نيحالنثلا ةورث ىلوالا نع مخ

 ىلع مهنمأو نيفظوملا ةلاح سترت ةيناثلا نعو انه-الصا نع د_عاقتلا ةياغ

 نأ لو "ولها 5 مملاناسحالا وه اذه و مهدعل ند مهدال وأو متشسسعم ليفت سم

 مانأ َْق دود مل ند لاق هنأ هتف ىورو هاناعر هسف تبيح اع لاعالا نم أَ

 دوعسي سلق ديعس
 هنا هتع يقام كلن نذ ماكحالا ذاقنا ىف سأنلا ديدش هللا هجر ناك دقو |

 الف قلاريغي اهيف ىضق اطئط سلجم ناك نيحالفلا دحأال ةمالظ هيلا تعذر ||

 نأب هنم الع هلك ساجلا كلذ ءاغلاب صأ قالا هحو نيو هسف اهنع صخ |

 دالبلل هيف د انال هلم
 ميسم سس سنس

 يسال - يل
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 (اشا ىماهلا م مهارباموحرملا)

 م هلا ءابا ىلع أشنو ميشلا نساحمو مركلا ىلع بشف ةرتلا لجن هوبا 4 1
 هل تدقأ هما مكح مأع 1160 ماع قو نيدلاو فرشلاب كسملاو ركفلا ة هنرحو |

 اهعاوأب 2 نوئفلا ملعت دقو تاحرهم ىسمأب روض تئرو نادخنا حارفأ

 هنأ هنع ىرريو نيئسلا ضءدفف ةيداهجلا ةراظن دلق كلذإو ةماعلا ةسردع ْ

 ظ
 ىفهمساقولو هتمدخ نم مهنم داو حجارشاب ىضرتال هتيشاح ربلا ريثك نك

 هيلع راشأف دوق: ىلاتاهوالا ضءب ىف ترطضا هيرئاد نا كلذ نمو هتشدعم

 لاق نمدتسملا نم هيلا ةزورضال نم لزوي هناسلح نهارا
 مهقماهلاو غئانصلا نم ةعانضب لغتسشا نا ىلا ىهالا ىدا واو كلذ ننككال |
 اهنم هحراام]

 ىزاغلا ناطل_سلا هلروفغملا ىلع كفوو ةيلعلا ةناتسالاراز +4 ةئسىفو

 ىلاطلا ةفيلخلا نا ديجلا دبع ىزاغملا ناطلسلا انالوم دلاو ناخ ددحملا دنع

 ىلع دازف هش هحورو هارق ف لجاؤو هادف مرك أو هنداقو ربك أف هللا هدنأ

 ةرهاضملا فرش ددلا فرش

 نذاتسا يد فقوأ هسورع ىلع لوخدلا دارا امل هنا َهْنَع قؤربام فيطل نمو

 ّنهنْذا دعب الا ّنييلع سدي ال هنا نم نيطالسلا تاب ٌةداغ ىلع ارح اهنم هل[
 ىلا ىهالا عفرف مانأ ةعضن كلذ ىلع رقشاو ءابا وره عنشما لوخدااب هل نذأ الذ

 ننموملاريفأ مكتمظع نا ىالوماب لاقف بسلا نع هلأسف دنحلا دبع ناطلسلا

 (ءاسنلا ىلع نوماّوق لاخرلا) هيف ءاج ذقو نيبملا ٍباَكَلا ماكتسأب عبق مك احلا

 نسحونيدلاب هكسمت ةّدش ةثف ناطاسلا قارق (لاجرلا ىلع تاماّوق ءاسنلا) ال

 ةداعلا كلت لاطبان تقولا كلذ نم صأو كلذ ىلع هركشف هسفاكحال هتاعر

 ميوقلا نيدلا لوداب لمملا ىلغ ةظذاحملا ااه نم اذهو

 دايعالا ضعي ىف همرك قرتشا هنا ةئع ىورتام قافنالاو لذيلا ىف هعسوب نمو

 الف اهنم ةمق ىلعأ ةناتسالا ىف اهلبق رب ل ىلحاو رهاوملا نثأب ةشكرزه ةعاخ

 ناطل_سلا هماكف كلذ ران“ ّنهلع رهظو اهيلع اهنطرغ اهتاوخا دارو اهتسسا

 2 سدللآ]آلدلدددللالللا
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 مس 5 ءاادس

 ْ أارشخ اهنم ةئام هملا اهّررو اهذسو نمل العاج تاقرطلا ىف اهيلع ىدانف هدنج
 || فلأ هم عاض ام نآ ىّداو ىدوهلا هب دركش لعملا بلطو اهد_بو نم هيلا
 أ مدل ىهتناو امهنس غازتلا العف ”هلماك هتلاض مالّتسسا ىلا لصوتما ةئاجسمتال
 1 هتطقلب بهذي نأب طقتلملا عاف ىدوهيلا "هليح كردأف اشاد سابع ماما امهفوقو

 | دحوام لجرلا اذهو فلأ اهناف هريغ دنع كتلاض دشنأ ىدولل لاقو اهاك
 || 3 مجبر نم حررو رس نمر دقوهيدي نيب نم اجر ةئاهستالا

 1 || لجالا هكردأ ىت> داليلل راملاو ساثال ريدا هنفام ىلع الماع هللا هجر لزب لو

 || بيرقتلا ىلع تاونس سجن همكح ةّدم تناكف 160. ةنس لسعلا اهنبب تاغ

 1 ' نيعنرأو نيا هن ايح وئسو

 أ "ىوق ناسالا ميسدف دياصالا ريثك لقعلا رفاو ةياهملا ميظع ناكف هقالخأ اها.
 || ناكف ةمصخشلا هفاصوأ امأ تايئلاو مزا ىلع الماع اباهو اداوج نانملا
 | هجولا ربدةسم نييكنملا نيام ساو سأرلا ميظع ةينبلا مدض ةماشقلا طسوتم

 1 |ركفلا نالوجو راقؤلاو ةعاحشلا تامس هيلع حولتر ءشلا ريثكردصلا ضد رع

 1 دالبلا ريخ هيف اهف
 || ةمدعلا تاذ دلاو شان ىاهلا ميهاربا موحرملا هلخ هل دلو عمم ةننس ىفو
 1 ىف يان ناكنف مظنملا انثان ٌقِفَوو د_ث ىلاخلا ىوندمللا بانا مرح ةفعلاو
 [|| (هذسه ىهو هتروص هب قطنت اك ) قاللاو قانا نسح ىف ةبآو لقعلاو لضفلا



 (اشالسابع و موحرلا) .
 ىذلا ريبكلا اشان ىل_ع دع موحيرملا لاجنأ ىناث امثاب نوسوط هلروغغملا نياوه | ٠

 دقو ميظع ناكم ىف قال_خالا ةئامدو فطللا نم ناكو هلوق ةنيدم ىف هل داو
 ١ ؟؟رةنس (ةجوتلا هذهبحاص) داوف اشاب سابع هدإو ىف هذه هنافص هللا عدوأ

 ةسردم ىف هدج هابرو نوكسلاو ةفاطالا نم هسأ قال_خلأ ىلع بشو ةيرعه
 هليم هقالخأ نم ذ_خأف اان ميهاربا هع عم شاعو اريثك هنأشب ىنعاو هاقئاخلا 1 ا

 ىلو مث ايروسب هتاوزغ ىف هقفار ىتح ب ركسعلا تاماظنلاو ةببركسا نونملا ةبحن ]|
 هيرادالا رومالا ىلع بردتلل ىرحلا هحولا ىلع م اج ْ

 هع ريس ر اسف 0+1 ةئسب ىأ اشاد ميهاربا هنع .توم دعن رصم ةزاما ىلو دقو 5
 قدرظ لهسو . داللا ءاحنا ىف ةنيكسلاو ةثناآمطلا تدثو ةرصبتلاو ةمكسلاب 1

 سرادملا أشنأ نم لوأ وهو سيودلاو رصم نيب قيرطلا دسهمو.فارغلتلا | ٠
 بد ريشلا ىوتنلا تدلا لدأ ةحرضأ دييشش قع ند لوأو ةيسانعلاب ةييرثخا 3

 ١ نيحلاصلاو ءايلوالا نم مهرتغ دجامو مكدحاسمو أ

 اوناك نيذلا اصوصخ نيدسفملاو ءايتشالا رباد عطقو ةيعرلاف لدع هنا شخ موج ||

 نادوساا ىلا .نيدوعشملا و نيلاحدلاو ةرحسأ| ىنأو ..ةمق مقرمش ةيرشم. َق نوثيعي || :

 لاونم لك أ ىلع مهل ةعرقلا .نوناك نيو رك اسعلا ماتو | 1
 ىئدام فرطل ند محال ةمول قالا ىف ل , ءنعلا ديد هللا هجر ناك دقو ظ 8

 ةضيرع هل مدق امنملا ةب ريدع فقولا انآ ةدع امنالا اونأ ىدابزلا همسا الجر نأ هنع لا ٠

 7 نادف ةيامعبس ىلع هدب ١ عضو اًسا مهاربا نبا شاب ليعمسا نا اهيف لاق |[ ْ 0

 ” نآب اهرحأو ةمؤلطلا قيقسلا دل امئان سابع لكشف هنم هفاصنابلطو ||| ٠
 درف ىاشلا عم قحلا نا اها نينو كلذك نع دحأل ةاباحم نودب قمل عم |

 ءاربكلا هتلئاع مظاعأ نم هماكنلا نوك عم هناطأ هيلا |

 ةنامست دقو ايلا ارسا نا ىف هد هسارفلا مظع هللا هجر اًضدأ ناكو ||

 طوطخ دمو ةيزدنكسالاو ريصمنيب ةيديددلا .ةكبسلا ءاشثا ىف عورمشلاب ةرامتلا ||| ٠

 ةنيض رئاكمر ايملوأ قااشأم ىلع د# نائملا نكاس هد> تام همكح لوا ىو َ

 ظ





 م انهار 5 + 2 1 0 ادا“ 1 ديمو نا 15 نو عودي
 1 00 0 : م ا 1ك /

 د دوما تيك ايف عن يا د ا اواو ومولانا ا ول يورسزو را » ا اولا دار روج اويل دو علو

 هرومو امنوقو ابروسف هناوزع 0 ميلاقالا ساسو شويملا داقف ةيسامسلاو 1

 ىف تاشلا نمو ريك ناجح ىلع ةعاصشلا نم ناك هنأ ىلع لدتاهريغو سنو |
 ند أ اهلا همس ١ از وس هلاعأ و بو وركب هس ردو هأوس اهكرديال ةناكم || 1

 هل لك نا ىلا .كلذك لمبف دالبلا:نم اهربخ ىلا لقت, اهل هتسراس لق |

 | هم ناك ام دالبلا سانسف ةيرعه عج ةنس هس لزانت دعب ةيرصملا ةرامالا ||

 رخاوأ ىف لجالا هكردأف همكح نامز لطب مل.هنكلو ةضم ةيعارز دالب الاب هنمأ|
 وسو بدرقثتلا ىلع اره ردع د أ ةفمكح ةدم تناكتف ةب رد 1 ؟50 ماع 1 ١

 هيف مالكلا ناك اريصق همكح نامز ناكانملو اسرقت نيتسسو نيتثثا هتايح ا[ ٠

 ماظتنالا لاكي هتموكح ىلع دوعب امف ركفتلا ةمادّتساو

 (اشامفارا تراي 30771

 مت اح ةميرقب هنأ حاوز كعب اًمذم نيتنسل هلوق ةئيدع هيرعش (؟.4 هنا |

 | ةبب رحلا رومالاب لغتسما ةنسس ةريشع تس هرع غلب الو هاير ىذلا هتسورب

 اهنْوُش بترو اهتلكد حوو اهتموكح مط اهنم ةعطق ىلع ىلوتسا انك هناف نيالا

 موربأم ىلع سال |

 ىلو ةيقرشلا دالسبلا عرراتب املاع ةببرعلاو ةيكرتلاو ةيسسرافلا فرعي ناكو

 اذع رصميف اهمد-قتو ةحالفلا رومأب ىعو ماظنلا ماكحإو نيناوقلا ذانا نم

 نم هل ناكام هنم دةؤنام ضعي هنبا ةجرت ىف هثع سه دّقلو الءلق هريغل ةيسنلاب

 رفك ىريكب انقر غتام ىذلا اان دسجسأ روكذلا نم بحنأو دوجولا ىف ةلزنملا
 نآالا ةيلعلا ةناتسالا ليزن اةباسرصم ودخ اشان ليعمساو تانزلا

 عورال نائما تنث ةلاسو ةيلاع ةمهو ةسهو ةسارر اذ ناكحف هقالخأ امأ

 ذاغنا ىلع ةظفاحملا ديدش ةمسايسلاو ةن ركلا تافصلا لك المكتسم نان'دحلا
 ةسئاوملا عم عفرت هبق هسرتو دخلا ميظنسا الاض تاماظنلاو نيناوتلا نم هتسام

 نيللاو "هلماجما نسحو

 ليطتسم ةينبلا "ىوق مسملا مم ةماقلا عير ناكف ةيصدشلا هفاصوأ امأ

 رهسلا ةيصاخ هسق تناكو رعشلا رقما ىردلا ا ههحو ىف فنالاو هحولا

 )©( - (هيساعلا) ١

 ظ
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 'ةمول قا ىف ىشال هللا هجر ناكو عسيجلا ل صو ىنا اولا لكف 1 1

 هلقع ةعسو هلذف ةدابز ىلع دهاش ريك ًآهلاعأو نع 7

 ٠ ||| ةهمحلا ضدرع ةماعلا عبر هتروص ىق هارث اك ىهف ةم ةصخشلا هفاصوأ امأو -

 ةمنيلا ىوقريبدتلاو ركشلا تامالع هّتنص» ىلع حولت مفلا ريغص نيننعلا أ 0

 هبأب لق نكي مل نييقرشلا لولملا ةداع ىه | ءارقخ دحلا 7 تاكرخلا |[ ٠

 ىضتيو رعفلا دنع هنم موقي مونلا ليلق ناك كلذ | عمو داو ىدنج ريغ | ََ

 ةيمومعلا ةعفاملا هيف ام ةرشامو شومملا ضرعو هلحر عم لمعلا ىف تاع[

 لاسعالا نم



 | امسسأ نأ دعباشاب مهاربا هبال ةيرعه عدو ةنس اهكرتف ةيسايسلا رومالا أ

 هس | اس

 ٍ ١ ردص روم ةسج دعبو ةينادوسلا ملاقالاو ةبرصملا ةموكلسا ةثارو 0

 نمل ّدبال كلملا مهنه ىلومي نم نأ ةطبرش ىلع ةثارولا هذهل تندم رخآ نامرف

 | نع ةلزعلا ىلا رطضاف هراكفأ ىف ناك ام لكملاون مدع اًشاب ىلع د## ىفرثأ دقو

 أ(| ريبكلا عماجلا ىف نفدو ةيردنكسالا ىف ةنسب كلذ دعب ىنوو مث ساسأ ريخ ىلع
 |7١ هرعو بيرقتلا ىلع ةنس نيعبرأو سة:- و همكح ةدم تناكورصمىف ةعهلقلاب

 0 نئاملا قوف
 |0١ سرادملا اهيف تراكح ذوننلا عسنمو مولعلا طيوم همايأ ىف رصم تناك دقو
 || دفوتساو اريثك ةيدنجالا كلاسملا ىلا هرايد ءانبأ نم دفوأو لماعملا اهيف تعونتو

 | وه هناف ةلجبابو هليصحتو للعلا ىلا هدالب لهأ قوشو اديدع اددع اسهلضافأ نم

 7| اهجارخاىف لب ةيناسنالا ىلا ةيعمهلا نمر صم ذاقنا ىف لوالا لضفلا هل ىذلا

 "|| ىذلا اان ليعمماو اشاب ميهاربا روكذلا نم بجشأ دقو دوجولا ىلا مدعلا نم
 ٌّ . نيبباهولا برح ىلا هريس ىذلا اش نوسوطو امو تامو نادوسلا ىلا كراس

 5 اشان ميلخلا ديعو اشاديعبو اهيف تامو ةيردنكسالا ىلا عجرو مهيلعرصتتاو

 001 نالا ةيلعلا هناتسالا ليز

 || ىف ىلايال ىلاعملا بلط ىلع الماع دصقملا في رمش سفتنلا ىلاع ناكف هقالخأ امأ
 | ملعلل ارشان ريخلا ابحم هدندش ركفلا بقام" القاع امادقم اعادش دنادسشلاب اهليبس

 | ناكو اماما روضا- هاقناخلا ةسردم ىلا هحوب هنأ هنع ىح دقذ هلهال اطشنم

 | نم نيحانلا رثك ادجوف برعلا ءاننأو ةسك ارخاو تاوذلا ءانبأ نم امتذمالت

 ا هق> معلا ّميطعأ مكنال اقح ىدالوأ نأ لافو مهلا تفتلاف ريخالا مسقلا
1 

 ل

 | مهددجتو قوفشلا دااولا مدن مهدعنو نيرخ الل تفتلام داليلا ةمددل نومكص»

 مدنشت كلذيو مونلا كلذ نم بلطلا ىلع اورباثذ اودهت< منا مهيلعزيغلا دقتب

 الط
 0 معلا



0 

َ 

3 

| 
3 
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 ظ ْ
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 دل | خي ث اس

 هل اهيلاريسف لدنلا ىلاعأ عاضخا ىلا هنركف تهحو ةيرعه عم ةنسفو | ١

 قد انهو رائس ىلا لصوف دارء:سالا للماك لتاقم فالآ ةسجفف اشان ليعمسا

 الضو ىّيح دالبلا هذه ناحفيإلاز امو فال ةثالثىف رادتفدلا كب قا هرب هن

 رصم ىلا قرشلا نادوسلا مظعم مذ َهِ ةحقتلا تناكو نافدركو ىلغناف |[

 برح ىلع اهيوقت ةدحخ اشاب ا ىلع له نم ةيلعلا ةلودلا تدلط ١ 4 ةئس قو

 تاررطب عبرأو ناصح ةئئامامبو ىدنج فلا رششع ةعبس اهيلا لسرأف نان ربا | ظ ا

 ىرخأو ةس رح نك اه نم فلاوم ىرصم لوطسا ىلع اورفاسف عفادملا 22

 نمالا مهل بتتسا ديدمريغ نمز ىفو اشاب ميهاربا ريبكلا هل ةدابق تحت لقنلا ||

 تءاح نكلو حورتلا ىلع د_عردقنال تراسص ىجح ةروم اوسودو ىدنك ىف

 ةيردنكسالا ىف اشناف 5 ةديجن ريغ أشأن ب ىلع دن لوطسا ىلع بورخلا هذه ةيقاع

 تداز ل٠ ٌكلذك ناكذ هيلع تناكام ىلا هن رمحلا هليطاسأ ةداعاب 5 مها و 50

 احالصاو 0 كلذ

 ا هنملالاو حيراخلا ف هدلح هوق ند هآر ال لم قاطت عسيسول هركسشب رطخ هنا ُ

 اكع ىلاو اشار: هللادبع نيبو هن لصح هنأ هظظ-.لاك نمو هدالب ةيلخاد ىلع

 نيرشعو ةعبرأ اهلا لسرأ +١5 ةنسفو ركاسعلا زهخ ةرفانم ابروس دالي ىف

 نم مهضعب رفاسف اشاب مهاربا ةدايق تحت اعفدم نيناثو ةاشم ىدنح فاأ

 اان مههاربا ىلوتسا رتسسي نم فورحلا قيرط نم نوقابلاو ءارعتلا قدرط
 ارحوارب اهرصحو هشودحو هددع ىف اكع دصق مث اقيحو ةزغو ةفان نوص>ح ىلع

 ىلاركاسعلا هحو اهدعيو غون ةنس كلذ ناكو اهواخد مث روهش ةتس ةدم

 ةنطلسلا ركاسع صج تاهح ىف ىتلاو قشمد ىلع ود ىلوةساو سابارط ||

 هبنوق ىلا لصو نأ ىلا تاءراحم او عئاقولا نم ىرحام امهنبب ىرحو ةسيلعلا

 عوجرو ةيلعلا ةلودلاو رصم نيب مصلاب عئاقولا كلت ترتناو دالبلا نم اهريغو

 شونحلا نه هعم نع ايروس نم اشان مههاربا

 اشاب ىلع دمم لب وذتب ىناهاشلا نامرفلا ردص (عم+ ةئس ةدعقلا عا فو

 ل

 1 1 112م اع

 سس



1 

 || لبنيقيرفلا د>أ ىلا انشاب ىلع دمم نكري لو نيمسقىلا نيمسقْنم ىفالآ ةتس ىلا
 ا 00 تناكف ءاضغبلاو ةرفنلا نم مهسؤر نيب ام نيك بجوبام ىلع لمع

 || صالخلا تمغرو تالقتلا هذه اهبلاهأ تؤعضف ةرقسم تارونو ماد قاق ىف

 د "لدي داليلا ةحارو نئذلا ةلازا ىلع ردقب ن نم اهمامأ رف اهقيض نم

 1 صرفلا نسحأ نم اشاب ىلع دن هذه تناكف اهكاح وه نوكي نأ تبلطف

 هديعب نع هريغل قاس املا نظلا ىلع بلغي لب ليمماهل قيسي مل هنال اهالعأو

 اثاب ديشروخرصاحو هلاعال ادئاف ةصرفلا هذه اشان ىلع دمج ذخأف دالبلا رئاسف

 || !ملاوح تناك ىتلامهعقاوم نمكنلامملا درط نأ دعب رصم ىلع ىلوتساو ةعلقلا ف
 ١ رصم ىلع ابلاو نابع الاو دئملاوءانلعلا هب ىدانو
 | ميظتتورصمتيالو هديلقتب ةيلعلا ةلودلانم نامرقلا هءاجةيرعه 1+. ةنس ىفو
 || بيحرلا رصء وج هلال مث ماكحالاو بنترتلا نم اهل هراتخيام ىلع اهلاوحأ

 || هنوش ةراداو رطقلا لاح حالصا ىف تقولا كلذ نم ذخأف ىسدريلاو لالا توع

 || ةيلعلا ةلودلا هيلا تزعوأ ىتح كلذدل لمكي لو دصاقملا نم هراكفأ ام ذافناو
 | |٠ نيئيرشلا نمرطا ىلع ةرامالا نودصتي اوناك نيذلا نيس اهولا برحملا موق نأب
 : 1 شويا ةيسغ مانأ رصم ىلع ةكلئاغلا هن نمأي اهفركف مالا اذه ذفني نأ لقو

 : | مهو اهملع مونم فاني نم مادعا نم نسحأ امحار لفكت د ةقد ةقيرط رب لف اهنع

 6 || لاتقل زاخخلا ىلا اان نوسوط رغس الافتحا ةعلقلا ىف ةيدأم ّدعأف كملامملا سؤر

00 
 يروا دا يس نايم رسل 0 ان
 ا 0 لا هه ا ا هت

ا مهل نكو اهورضكخ املا مهاعدو نيساهولا
 ْ 0 أ الإ مهرحا نع لزق نونتابلال

 7 || نيدوجوملا بلاغ تام كلذكو ناصااتاموادفف هناد ةعاقلاروس زاتحا ادحاو

 1 (ك نيساهولا لاتقل هنا كلذ دعب د حرخأو هلا ان حارتساف مويلا اذه ىف ميلافألا موه

 ٍ نيلسملا ةفاع نةءهو ةلودلا ند اروكشم داعو مويلع رص أف ةيلعلا ةلودلا هن سهأ

 "|| نمالا متاعد ىلع ةسمئاف ةتبانث ةموكح مظنو لاعالا نم هأدبام لاك ١ ىف ذخأ مث

 أشنأو نيلهالا ىلع بعصتال لاح ىلع حارخلا ىهأ طيضو ساسألا عسب ةحارلاو

 تادراوو تارداص نب ةراعتلا تعستاف لمصاحملا لل لينلا ىف نفسلا

 قو
 ل ل ل م



000 

 7 راس و يي م ا ا ا ا ا

 ةيلعأا هعلملل عداشلا ىلبامور ميلقا ند هلوق هس دع ةبرعش ١١م2 ةنئس قداو

 ملعت ىلع هأنرف هّحسور ةمسدم مكاح :تجاسلا# نسلا ريغص وهو هولأ تامو ةينامعلا |

 لام مث ةرشع ةنماثلا فوهو ءانغالا هيراقأ ىد>-ا هحوزو تورملا ةعانص
 ميظعلا حنرلا هئمدل ناكو هدلبىف فانصالا جورأ ىف اصودخ رحتاف ةراحضلا ىلا

 نيه>وتملا رك اسعلا ه>- قرصم ىلا هحوتلاب نخالا هءاح نا ىلا كلذك لازامو 1 ٠

 ىلا علطت تقولا اذه نمو ةرهش هيف لانو ١1 ةنس ريق نأ برح دوشف اهيلا

 ىف ٌدْخ رييكلا ترابانوب ةرهشك ةرهش ليسصت ىلا هسفن تقانو رومالا ىلاعم

 ديهلا دهللا دعب اهلان ىتح هّياق ىلا هلصو ةصرف لكازتنم قدرطلا اذه

 ديدشلا ءانعلاو

 كيلامملادب نمرضم ضيلفمل اشايورسخ لوصو هندءاس ىلا ضرفلا دوحأ نمو

 ذادش مهاك ىنابلا فال ؟ ةثالثل اسر تقولا كلذ ىف اان ا ىلع دم ناك دف

 هلحاع ند أَم , ملف هضعب اشا ومهم همه موقف هدصقف هيلع حولي ناكو اءوقأ ظ 1

 مهنم دحاو قلو كيلامملا ىلا هركسعي اشان ىلع دمت زاخاف ةسابرلا كلت نعوزدغب

 هلسأو هربسإو هم اهذخأو طاممد ىف اشان ورم رصاح مث ىسدربلا نامع وهو

 اشان ىلع ورسخ دعب ءاج مث 120 ةنس ىف كلذو ر يضم ىف كي ميهاربا سرح ىلا
 انور اوطقسأ نممقتن نان هيلاز زعوأو ةيلعلا ةةطلسلا نم صان ىرت ”اردا

 ىلع دم ذوفن دادزا ادهمبو كملامملا ديب تامو هفلس طاغ امك اضاوق طاغف

 ةلودلل ةدعاسملاو ةنوعملا لعتتسا رم: ىف هذوفن ىوق الك كلذ عم هنكلو اشا

 تباحأف رضمل ايلاو ةيردنكسالا ظفاحم اشان دمشروخ ىلول نا اهنم بلط مث ةيلغلا

 ءانعلا بلطي ماقم تاق ىلع دش تلعحو عج ةنس مكمللا دسشرو ىلوو

 شكلا ءاسؤرو
 رصم ىف هتلزئم رادةمو وه نم اشا ىلع د# فرع نييلطلا نيده ةلودلا ةياحابو

 هيلطم لاو ىلع تقولا هدعاسو هيلا لصو امم ىلعأو ه ام لاو ىلع لع كلذلف

 ْ مهددع صقاسف نيس ثالث هدم بورا ممموادم بدسم كيلامملا وق لالا : ا

---- 



 (+ 0 2 1 نكاس) ف



 سو ظ

 ساجم ىلع عشلا مدق اذاو هل الالجا ريسملا ف هنع رخأت قيرطف خويشلا دحا || َ 1
 لس قيرط ىف هبحاص مهدحأ قال اذاو هوفرعب ملولو هل اهظعت اوماو ناسنف ا ١

 نم ناك دقاو ديلا لسقتو بكرلا ىلع ىثماو ءانحنالاب ىناثلا ىلع امهنم لك ||

 ىصتقي بيبط لك تاك لب ضارمأ ةدع حالع ىف ام بيبطل نويل نأ 00
 ناك ناو ةدعملاوأ ءاعمالاوأ ديكلا وأ نانسالاوأ نيعلاك صوص ضرع ىلع

١ 

 أ
| 

| 

 هنف ىف دحاو لك ةرانهم بحو امال ةداعلا هذه تعلو ضاىهالا لك ىف اعراب |

 صولا ا
 هذهعضو نم دوصقملا ضرغلل ةمدقم هب انيتأ ىذلا رصم عيرات صخلم وه اذه

 ليدفتلا ضعن عم هناثب ارك ذو ةيدهلا ةرولعلا 'هلئاعلا سئررك دوهو ةلاسرلا ا

 قدرط موقال قيفوتلا ماود هللا نم نيدمسم دصقملا ىف ن ١ الا عرشنلف 1

 دس

 نس د مبسط وا ا ب ا كاع 3 يقي سا ا ا ا ا ل

 0 000 زا 1 7“

 د 5 27

 (ةيردإاة صلا] - ()



 0 ةالخالاو دئاوعلا ةهج نم ةينع راثلا اهراودأ عيج قرصم ىلاعأ ةلاح اما
 9 لازال اهتم ضعبلا ناك ناو نامزالا فالّمخاب ةفلتت تناكف تادقتعملاو

 أدر دالخالاو نيللاو ةان“الاو ريصلا اهنخ ليج لكى ةتباثلا مهقالخأ امأف نامز لك ىف

 ْ ناشلاو ىهالا ىلو"ال دايتنالاو لاّعالا ىلع لابقالاو نوكسلا ىلا

 |0004 أم ثوبدف ميتيطالش ليم دعت دددقت بلاغلا ىف تناكف مهتاداع اماو
 5 لد ماوعالاو ثورقلا هماع ىذعو مهل ةداعريضدو هضغبام نوضغسو كلملا

 ةوداتعا امريغ ررقبف رخا ناطاس ءىد تأ ىلا موضغب وأ متم لا سو

 ق هيلع نوضعءف

 ||| لابخلا اودبع ةركهرقهقتو للعلا مدقت ريس ىلع ةرئاس ابلاغ تناكف تادقتعملا امأ

 7 وانمالاو تاناو.ملا اوديع ةن واو تايواهسلا وم وخلا اودع ةرانو باهسلاو

 ا |هجق قع مهيوانتف ةيوامسلا تاداردلا تءايس نأ ىلا ةهلآ وللا اودبع انامزو
 ا نيملاعلا بر هنن دجلاو هوتنتعاف فينا ىتالسالا نيدلا اهرخآ
 ظ 9 لكن "الا هيلع نحفام فئاخت سب رغ ماكحأ نب رصملل ناك داو
 دعو دومعملل ةنايخ هنوريشعي منال ان اىذاك فلح نم لك ل_تقلاب نوبقاعي اوناك

 |[ هعئم ىلع ارداف ناك نا هسفنب هعنع لو رخآ لقي اناسنا ىأر نم لكو دابعلل

 [| لع نم لكد هيلع ردات ريغ وه ناك نا عذملا ىلع ردقي نم هتئاغا بلطي ملوأ

 || علطأ ن م نوبقاعب اواك مهنا كلذ نمو ةموكسملا غا لو ناسا لقب

 نم نويقاعي اوك مما كلذ نمو هناا عطقب ةموكملا تا ىلع ءادءالا

 | بيتاكملاو ماتخالاو قئانؤولا روزوأ هل لس اكملا ىف شغوأ دوقنلا فيز

 ظ أ امأ هلآ عطق# اهنع ارهق ةرحخ ىلز نم نويقاعي اوناك مما كلذ نمو هدب ن عطقب

 1 ااهيوشت اهفنأ عطق اهؤازحو ةدلح فلآ هوا ناكسذ اهتم اذر نع اع ىرادا

 8 |[ام ادح ةسرق ماكحأ تايندملا ف مهل ناكو هاوس اهي بغربال ى 0 5

 | اهرك ذ ىلا انب ةحاح الف نآلا هيلع ن

 | مات قال اذا اوك دّمف متايحت ىف مها ناك ام مهدئاوع نمدر ؟ د نس اهو

 درا



 ب اة تس

 م م ب باطلا نب رمع اندم لمق نم ايلاو صضصاعلا نيورمع اندمسس نيللسملا .امأ || ٠

 مال_الا لوام ند م مدع ١ نمو نيد_شارلا « ءافلذا لبق نم ةالولا اهلع بلغت |

 هّتيرذو نولوط غ ْن دجأ دهع ىف اهد>و تكلم تراص ىح نييسابعو نوم

 ةنكلمم تراص نأ ىلا كلذك ترقساو نيمسابعلل ةبالو تداع مث هدعب نم

 ني رشعو عب رأو ةناملث ىأ ةيدالمم نيثالثو تسو ةياعست ةمدس ةيد.شخا

 ةدومالا ةلودلا مث نيسهو ةيلامثو ةئاملث ةنس ةيمطافلا ةلودلا اهتملو مث دب رق
 نيءعبرأو ناميو ةئاقس دنس ةيسكرششلا ةلودلا مث نتسو ثسو ةئامس ٌةئس

 نا ىلا مهمكح فرصم تدشبو سربس رهاظلا وه ةلودلا هذه كولم ربشأو ||

 اهلخدأوىنابؤعلا ديزبان ناطلسلا نبا لوالا لس ناطلسلا موحرملا اهيلع ىلوتسا

 كلذك تيقيف نيرشعو ثالثو ةنامعست ةئس ةئامعلا ةسورحملا كلاملا ةرئاد ىف

 اهالوف ثلاثلا ئطصم ناطل_سلا دهع ىلا ةيلعلا ةلودلا نم ةالولا اهلا لسرت

 فصن ةلودال اودود نأ م-ييلع سشروو نيناعو تسو ةهنامو لأهل كيلامملا

 ند ناكفو مهلاعا تقارب هندأ نم اريرو موتي ماقاو حءارخلا ند هنوا_هدأم ا

 لخدكلانهو ثااثلا ميلس ناطلسلا نمز ىف ةلودلا ةعاط نع اوجرخ نأ مده

 نتئامو فلأ ىلا اهيف اوثيلف رشع ةثالثو نيتئامو فلأ ةنسرصم سنرفلا

 ا زيلكدالا "لود عم داحتالاب ةيلعلا ةلودلا مهما تصاخخسا امفو يشع ةتسو

 هو .. 5 املاو ا اشان ليا

 ١ 5 "1 5 / 0 04 تي "1

 / 1 * كورال الا ١ 11ج ا ورب اة حر جام 0 شيت 03 / 4 الالم مما 3 3 3 | / نر موخب الان تيس ضو 0-0 1 نلاع  هير و“ رم داموا ف اتا تاي لنا نإ للا
 ىح هيلع 0 عجف دباب صرقفلا بقركف رصم ةيددنح ف هَ وبدلا لد مدفن طي 2 اييعر وول ل در و ا نو ا برا اك : هه 1 بفيس ةيقاا ١ 00 ال جيلا 2 دوس يلا “ا يا مم م

 نب رسعو نئاموفاأ ةئس ريم ىلع ايلاو ةيلعلا ةلودلا هنتقأ

 اشاد ىلع دم هل روفغملا ىلا (انم) كاملا دهع نم ىأ خيراتلا اذه لكىفو

 ةيفارغخلا رهم دودح ثيلت نيكس نيو ةيامعستو فالا همس هرادّقمو ريبكلا 2

 هّتمكو هةعضو كلملا ةوق اهقفريضو اهتع_س ف عبشت تناك لد داو لاح ىلع 2

 دالبلا ةملخادىف هرهأ رارقاو نوكسلل هلصوأ تاحوتمال || '



 ع لف دع

 " باتل منم)

 ْ (رسم)
 اا مسقلامدقأ اهناد روطسملا اهنيران دهشي ةراضحلا ف ةقيرع ةيئدملا ةعدق دالب ىه
 || دياعملا هل ديشت مهدحأ توعام دنعو ةنءارفلاب اعدق نوهسي اهلكولم ناك رومملا

 21| ةعدقلاةب رضملاةغللاب هانعمو (هاراف)نوءرف ةلك لصأو نامزلا ءاتبي قبسل ةخاشلا
 "|| ىكارصم تمكح ىتلا لودلا توخروملارصح دقو سءثلا رون (فيلجوريه)
 ا [| مهلك اوسنل مهنا اوثدو ةلود نيثالث وأ نيرمشعو تس ىف ىنالسالا فلا لبقام

 ْ || نا اولاقو ىرتتلاو ىبرافلاو ىعارلاو ىلصالا ىرصملا مهتم لب دحاو سنج نم
 | ةريهلا لبق تةناوةنس ةئاقسو فالآ ةسخ وح نم تأدتبا لكلا مكح ةدم

 ةندم ناك ىلوالا ةلود ةرشع ىذثالا تذغ ناو ةنس نيس عبدأو ةياعستت

 وهف لوالا ةلودلا لوام لوأ امأ ددعدلا ىف ةسط ةنيدم نيقابلا تاتو سدفنم

 ىبرافلا (اراد) كلملا ناك نيثالثلا ةلودلا رخاو (انم) ضعبلا لوقبام ىلع

 ةنس هندم تآدتباو ننرقلا وذ رددكحرالا اهلخد لودلا كلت ضارقنا دعبو

 نيسنو غدرأو ةثاهستب ةرعهلا لبق ىأ داليملا لبق ةئاملثو نيثالثو نيئنثا

 هدهد تءاحو نأ "٠ الا ىلا هسا ىلع ةيقايلا 7 , رراكحمرالا ه ةّمردم مف ةؤس

 أ لبق ىأ ةئس نيرشعو ةناملشب دالمملا لبق اهكلم ًادتباف ةيسوملطبلا ةلودلا

 امتوعو هرثب وياك اهكولم رخآ ناكف ةئس نيعبرأو نيةثثاو هناعستب ةرحفلا

 00 0 لع ا دالتملا لبق 0 ةنس ةسلاطملا ةلود تضرقنا

1 

5 

 ا
 ا
3 1 

|| 
ْ 
1 

 59 ا هللا ىذ ر باطقلا نس رب أندم لداعلا ةفيلل1لا ننمؤملا ريهأ ةومع مهب ْنَم

 : ةالصلا اهمحاص ىلع ةيومتلا ةرحهلا نم نيريشع ةنس مر ىف كلذو هنع

 ظ نم آهمكس نم لوأو دالمملا نم نيعدرأو ةياهس نم رحاوأ ىف ىأ مالسلاو

1 

2 

3 
 ءاسعا



 تس 0 تح

 0 و 0 5 1 الا فرعي م ا ناؤ ل 0 ِْ

 هدزعوهف رثالا اذه تدع ةروص هنهذ ىف 1 نا تود را . الا ضعب هنع 0 :

 انا سهأ نم دحاو ءانثا ام د>اولا عمس اذا كلدكو تاذلا لوهجت لملا فورعم أ

 لمملا بحاصريغ هتكردم فرض ) ميهف ةفاؤملا جراوتلا نم محررات نعاأ

 مسرلا نم ولخ ميراوتلا بن نم هيلع انفقو ام لك نال هناذ ةفرعم نع ادرحم |[ ع ش

 "بلح ةمدخ اذ_ه اناك ىف مهروص مسعر نع هب انئحام دعت كلذاو رب وصتلاو ئ

 فراعملاو معلا ةيلطو سرادملا نايسثو بناكملا ءانأآ اصوصخ نييرصملا مول

 هركذي ةعركلا ةيدخلا تلئاعلا نم دحاو لامعأ نم الع مهدحأ ركذيام دنعف 07

 اهران او تاذلا دف ةقرععو هارب امك ةيقيقللا هنروس) هنهذ قرضاح هيجاصف | ا

 دئاوذلا مظعأ نم هذهو ءايسشالا نم ئث هصقنيال امان لعلا نوكي اهلاسعاو | 1
 ماود نيّدمسم هلاك | ىف هللاب نيئمعّتسم هاندصق اهف نآالا عرشنلو نيلصعملل ||

 هاضر لا

 لهال ةمدخ هنااذب ءاج كاذك انتم ءايلوال اركش لمملا اذه تاعج 5



 رك -* ناك تايغ الف ناسلا لوطو رك ذلا نع غو هانم نالا هلع ىهام

 اومن ” الك نييرصملا موع ىلع اءحاو ةيولعلا ةيدجخا ةعرجحاا :هلئاعلا هذه

 | كا لع اواك أع مهدادحأ نع ْن ء مهؤانآ مهثدح الكو اهفاوبلقتو منلا كان

 0 نامزلا هيضم ىلع لطد مل ىذلا دوعلا

 )00 ذولا هلثاعلا هده زج قلصو نيرصملا نم ادجاو تنك امو
 || دالبلا ف ”ىلع تقفنأو اهتسسأ ىتلا اهسرادمف ترف . ةرئاكتملا اهمعنئتلمثو
 : 3 بخاولا نه تاكمف هيفانأ ام ىلا ترصو قراعم تلك أ ىت> ةيواسرفلا

 أ سل نأ تير دقو ميظعتلاو لالجالاب افوفحم اهءانثرشنآو اهلضف ركشأ نا |

 ا عر 0 ام ناس 2 نيا الو لكأ الو مظعأ هلمسو نم كلذل

 || ةيركلا ةهئاعلا هذه مسا ديلخَت نمميف امل ركشلاب مايقلا ضرغل دوم كلذ ناف

 ْ أ ير ىلع علطملا يكحذتو مانالا ىدم ىلع ةدوهلا اهرانث او اهتدص ءاقبو

 أ 0- ةرورضلاب مهو نيعلاطملا ماودن مهدت موديف رثالا نم اهيإعكال

 الغ اعشت

 ْ ناكم الو تقو

 | بع ةيقيقللا روصلا ىلع تاصح ةفيرشلا ةئاغلا هذه ىلا لوصولا لحالو

 سل كت اهمر ساعتلا ىلع تمسرف سرا ىلا اهتلسرأو ةقدنملا "هلئاعلا هذه

 ا | تئعتسا ىلا اهلوصو دعب م . ليصالا لصالا نع فارخن ا الو ليدبت هيف

 || | ةبيطلا مهانازمو "لل يلملا مهقانم نم رستام عجب ىف لضفلا لها صعب
 داو لك نيدرفم نويعلا هب ّرقتو سفنلا هل بيطتام كلذ نم اوعم- تلجلا

 أ || انتا اراك هولا كلذ ىلع عومجلا اذه ءاق لاسعالا نم همانأ ىف هل ناك امب مهن

 دهع ىلا نيفورعملا اهكوام لوأ دهع نمرصم مجرات ىف ةريغدص ةمدقع 0

 لاعأ لكب ايفاو اخي رانباَكَلا اذهدعأال ىلاو زيبكلا اشان ىلع د#ت هلروفغملا

 || هبسحأ ىكلو ماذظذ تاداجم ةدع ىف ناكل كلذك ناكول هنال هنف اوركذ نم

|] 

| 
0 

1 
|| 
0 
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 ديبي دع فلس طا ظن -- ةارسوطا ديمو تلال

 (| تانسححلا ن نم ةه هب اًواح اع 6 تايد ند مهلام ضعبرك د لد ان“ 7 ارفس

 | رد

 ام 3



 د تا

 هذه ناف ناسنالا ةجرد ىف ماظتنالاو ناو.حلا ةسّبر نمصلقلا لهلرو

 . هيلع اهالاونم ىلع ءانثلا مزلبو هيلا اهادسأ نأ ركشلا بح ةمعت ||

 ىلا هتعجارع ىف حاتن الو نع بئاغب تآالا لبق انرصم هيلع تناك ام سلو || 1

 نيباوزيمو نيتلاخلا اودهاش نيذلا انلوهكو انخيويش ناف انوي عبرات باتل ||
 مهنم انعلطتساولو اننيعأ نم ىأسع ىلعو انرهظأ نيب نولازبال َنيرصعلا ||

 اهرخا ىلا اهلوأ نم رصم رايد تناك ىأي اع نييبجي اولاقأ نينامزلا ةيلج

 عري ام ريثعلا رادقمالا اهيضارأ ىف عرزبال 2 نارمملا نم ةيلخ ةيواش ةنكمأ ا

 مب امد اهيلاهأ تناكو ةنسسلا ىف ةدحاو ةرهريغ عرزرال عر تاه ناك ظ :

 ملعلا ساب نوعمسال بساملا مهيف فرعيالو بتاكلا مهني سيل ايعالاهج ||
 تناكو هالاو امو مهدلب مسا ىوس ماعلا نم نوفرعيالو هانعم نع الضفأا

 ا” ضارغأ الا ووذ مهماقتو نوحاطال ءاملا نارود مهردت مويلع ةفلتخلا ىوقلا |!

 نحدلا الا وداق هودجو ناو نواتشبام نودحال كئاوأ نيب مهو نؤؤاشب

 لقأ وأ رثك أ وأ لايا ثالث لكىنف هودجو ناو (لوساغلارزب) مند
 للا لحرلا ةيدايلا ناكس نابو مهن قرفال ىلاهالا تناكو تاهفوالا بس#<

 رخا ىلا ناكو نوني امريسغ ىلع لتقلاو رولا نم دالبلا ىف مهدرشت ةرثكل |

 رود: نع هدعبل لوقعلا هقدصتال تناك نافذ لوقئم "ىقاو وه امم ناكأم

 نامزالا هذهىف هعوقو ةلاصساو ناسنالا

 00 ْن ءرضم "لاح ريغ ىذلا تأ: تان هيلع فاتع الو ثايعلل مول عملا ندو

 نكاس هلروفغملاو» اهاقرو ةيئدملا قاره ىلا اب دعصو اهامحأو ةلاملا

 قدرطيف اهلها راس ةعساو ةجر هللا هجنر هنأف ريكلا اشاب ىلع د# نائما

 مهئمآو راسلاو ةراضملا ةذإ مهقاذأو نارمملا ليدس مهفرعو ماكحالا ىف ماظنلا

 نيب ةراحلاو ةعارزلا ميرو مولعلاب رئاضتلا ريوثت ىلع لعو مئناطوأ ق

 هدعل ءاج مث راهنلا ةعيارف سءوشلاك قرفأا رهظ دقو الا هنامز ضع ملف موهلا

 لأ انرصم تاضو ىدح ميظعلا سدسوملا كلذ ةطخ ىلع و راسف مه وسو هؤانأ
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 ا 00777 0-0 '
 'منادلاو ةالدلاو نيرخأتملا ارونو ةرصس نيمدقالا ثيداحا لعج هلت دجلا
 1 (دعباما) نيعداتلاو ةناوعلا عسجبو هلاو د#ت اندمس نيلسرملا مع ران" متاخ ىلع

 : | بجام لوأ نإ ميكنحلا كن ىّرد د#©# عركلاا ّوذعلا ةعر جار لوةمذ

 1 | نمر كسشوه ميوقلا عرشلا عزاو هيجوأام دسعل ميلس قوذ ىذ لك ىلع

 || الو هير ركشام هتمث ىلوركشي ل نك همقثلا هنع عفدو هممئلاهل بلج

 || "لدو ىءملااذه ىلا انبنام ىمدقلا ثيداىف ءاج دقلو هلق هتعاط برشأ

 ٠ || مدبب ىلع ةمعنلا كل تيرجأ نمر كشت ل نا فرك.شت مل ىدبع# وهو هيلع

 ئ || هقوطيام ىلغأو تناسحلا مثلا لئالج نم ناسنالاه ىل#ام ىلعأ ناو

 || ةسفناتالظ نم ذاقنالا وه نمزلا ماودب هركحش موديف نألا دئالق نم

 |١ ءاضف ىلا ةبعمهلاو ةيشحولا قيضم نمو لضفلاو ملءلاراونأىلا لوحلاو

 /00 رابلاوراملا جوأ ىلا نامدلاو بارخلا ضيضح قمو ةنئدملاو ةئادنالا

 ” هلجلابو



 6 : 0 نيستا لا فنا 3

 ملاك ىرددحم

 0 ا ْ 1 "

0 3 0 



 ةمدقملا 1

 ريبكلا اًشان ىلعدمم نائكلا نك اس

 4 اشاد ميهاربا هل روفغملا

 ناد سابع موحرملا
 اشان ىتاهلا ميهاربا موحرملا

 اأن درعس دمت موحرملا

 ريغصلااشاب نوسوط موحرملا

 اشان ليعامسا قداسلا ودا بائح

 لماك شاب نيس-سنربلا واتاود

 اشان ناد سشربلا مور ا

 قيفو اأن لي مظعملا ودحلا ب باذحلا

 ةيرصملا ةموكملا دهع "ىلو كد سامع س دربلا نيميغفلا نيسنريلا بائح

 لِي ىلع د#© سربلاو

 *(تعز#
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 .(باتكلاذهىقاولا باوصلاواطخلانايإ)
 طع

٠. 5 

18 

 ان

0 

 تاوع

ْ 12 

٠ 0 



 صح برش نيران 0
 اىعةنيدم تف

 باح برق نيرضلاراا
 أ نال ةعقاو

 ةيوكتمقاو

 لولا لال

 هلو أ ماشلا لهن ايصع .٠

 شوغصلأو ماد ْخيشلانابصع ١ 0 ٠

 ماعلا ىلااشاب قعدمجرشس

 مسأو ريم ارثئاشا هارب اءاغتقا أ

 نادوسا ادالب ىلااشأب ىلع دمج فس 5 ١

 3 ص ىنأت ماشن !لهأ ناصع عع

 نيصتةعقاو ١؟هأ

 نق

 ةيكرتلاةمتانودلا اثات ناطيقملست

 اسا ىلع دش ىلا

 لودلال ادت

 00 ةئسويلو ١6 رهام

 ماشلا نيم ىلعفادملاةالطا'
 ماشلاد البل نيب رصملاءالخا

 رصم هيسنايئومىد كلودلاةرابز

 انور وأىلااشانميخا ارءارقس

 ارتلكن اى ااشانصهاربارغس

 رصمىلااشانمهارب اةدوع

 هدلاو واشأب مهارباةأف و

 نماشأا نبعد هلعف اهفدقماخ

 تاسسأتلاوتاحالصالا
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 (ةيقيفوتلاةجهبلا باك ت سرهف)
 3 ةقردك هفئع

 ء١ | لع د# نانملا نك اسدلؤمىف ةمدقملا عم

 56 اشأن

 0 رصممىلااشأب ىلعد#ءىحم 4

 9 رصمىلعايلاؤهنييعت و
 رصمزبلكنالا وخد
 31 دنشرةعقاو ١٠

 2 بجرأ . رصمنمزلكنالا و رخ 0

 +1((7م.1/ ةسريهنس ع) 02 ع ةنس

 1 ظ زاخلابرح
 ٠/١ مهتادقتعمو نيساهولامالكن متذبن ٠

 ف ةعاقلاةعقاو عو
 ما زاخل اىلااشان ىلع دترغس ع+

 م8 تااقم ريشلا لعضمقلا ؟+

 1 اشادفيطادرق مم
 م6 ةرهاقلا دن انامصع -

 00 رصمملااشاننوسوط عوجر مه
 ماا ىلاعرلعملا سح م1

 94 ىل اولا عشا !لزع م

 زاجل اىلااانيهاربارقس مال

 2 دوعسنبهللادبع ميلستو ةيعردلا تف ٠
 4غ ةرهاقلا ىلادوعسن هلل ادمع لوصو 4

 اش َن 2ث .دوط ثوم

 ىواسنرفلا شا ناماسة جرت

 ةيمالعالاةنادلا ف فسر وخد

 00 نادوسلا تف

 ٍْ نادوسلا ىلا شان هارب ارقس

 . اشاءىلعد# نب ااشان ل .ءامءاتوم

 نب راؤانراد-

 انامالك ةّسدم -

 1 استلوبرتتف

 ىنولو سب ةئيدم خف
 انيثأةنب دمنيينامعلا مف

 لودلاخادت

 ةيرصلا ني راوان ةعقاو

 | ةاهتناورصمىلا اان ميهاربا عوجر
 ظ . نانويلابرح
 ماسلا ب رعب
 امعراصح
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 ةعفر ىمسأق يفوتلاكبامسو *« ةجسمبقنور كلا بآرطقا
 تاقتناكو فداهبىأ الم + تعض ةعدقلاكفراعمىذه

 ةريسشع لكد نع ززهملا كلم #لاةءانعبت ةتراو تدازو ترثك"

 ترق كنيعو هيراخفلا تح هب هرصعفاعناب اضور تصصأ ظ

 ٌةَرطق نم هل صقنت لوادبأ « انعيجد قس ,كح رع نم

 ةياحرسحًارطقا مهبو * فراعم لاجرتغيثورصعق

 ةيخخ مظعأ رهدلل انش وه « قثرادق مولا ىف : .رفاذه

 ةركق بقا ت غيص ةعج ف * دبس ىلعلا لعفىذلا عمج

 ' ةأشن ةراضن اهبرصمل تناك *« امراكم دالبلا ىدسأن لريس

 ةمكحف ةمكح نم كموقاب « هعياصل بج نمانيأرىتح ٠
 َ ةجبهلا عبط متو ءانهلا مت ؛وب عموس م

 ممم سستم  جسسنسم اتينتيبم ملبن

 26 ملا ةث56 ملا غ5 4

2 * 
 هم هدف

 ةيقيفوتلاةحهلا) - (05)
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 0700 اريسقيلف ر صم رات رمل « .ارصميف ةايلا بيطمار نم
 0 9 5 و : 0

 ارد اولع ةداس: 0 53 ا م مو لأ هللا لدأف

 ارخفلاةدضتىهو ديب# * مهدبج ل بةرصمر تتم
 : ا,دءاضرلاوب ونأ نبا ىنعأ و ذا[ ءاتتنعا نيموشالا

 ' اريسبق توصأ هالولوّج « اب ةامملا بلطي ل هالول

 كيكانرادؤفةشطبنم « هتاؤد ل بقكناامللك

 ىرضأل ب عابسلاكهلوس مه. ». اروح ل-بقرصم مسهل تناك
 اروط مسسهنم ضر الارهطو « هدي ىلع مسمن ميهءاف
 1 2و 7 7 0

 ار-هظالةئميعالاب ماقو »* مسند اربنمرطقلا دقنتساو

 ارسآلازرحأف .ميسسهنم هارجأ « رده مسهل مدزع لستالف
 أ') >2 اركشلا هلاوضتاو هقيفو « ىلعالالا اودجارصمل بهأاب

 هوض ع
 ىرتت عئانسمنمهل مكسصو « مننم قيفوتلا ةلطمكف

 ىرغما هب بصللا عملا ند نب نطق سك معي راش تءاج
 »و - 6

 ْ ارصقال علاداش نمدجلا دك رق ريمالا هةعصلدس#

 | ارذ_لا رذاحلل الا فءسضل 35 لهولوصالاو ع رفلا اذيحاب

 ارق. نا ةعهمادغد. « ابع هءانكح ىف قأدقل

 ىردته» ىبنلالهأ لاعأ هب أنت هناف هسلا ضْاف

 ارصعلا كلذدرصم تعدل #2 امفرعتل هسرد ىلع صرحاو

 ىريشت ةدمب ابك رصمل + هخرؤي ىذلالوقل عمساو
00 10 

 ا
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 4 ملا نمعرلاهلئامعس ْ 3

 نطولا ىف نام الاون امال ىتةمثامسال . نطدامواهتدرهظام كمن ىلع كدمحنانا(مهللا)

 ةجوبلابهوجوللو ةَرقلابنويعللءاجىذلا ةجهل سانلا مصق ا دمحانديس ىلع ساو ىل هاو
 خوسر لعل تلدىوقأن اف يدعبامأ#و هطلت | مهباصمةءاصصأو ةمذلا مئافمهلا ىلعو

 ةداعسلاب ء الح مهاسكولعلا ف ةظسرمهداز هتلانأونبب رصملا نيت الان اذقلا م 0

 لاغتشانمهارتام تنير اواهفرخز ضرالاهيفتذ_ثأىذلا قيفوتلارصعلا اذهىف
 قبتكلامهنيودتو . لعتلاويلعتلا ىفيظو ىلع موباك إو مّدقتل |بابشنأب ةفاكسانل '

 مهعيضوو مهغب رش ليدسلاهذهْلولس ف ىوتساو مهعينصكإذفددتا نونفلا عي .

 ارويقمرهس لعلاج ناك ن أدعي . ملاوبابلااذهلو ريمان لاوثملااذ_هىلعمهلكف |

 حّرؤملاو رك ذيالىثم-مفوهو بتاكلا عصا ماطو اروحارخ هتعباذاالا ىجوأ|
 خويشب اجدزمهتيآرالا قيرطفرعنأءاشتالكنافمويلااهأ رجالا تيزيكلا نمزعأ |

 هذه رصعلااذ_هىف رصم انين مئاس نمو نافرعلاو علا ىوذ نم مهلك نابشو |
 رمالانباريمالاوهو (ة.قيؤوتلاةجببلا) ىعسملا ليال ع راشلاف اوم ليبسلا |
 ىحنور صم زعءابتأن م رودصلاح رمشياعاذ_ هه ران ىفءاج مدير كيد |

 هقوبغموتخلا قيحرلانملعجاو .هحوردهللا حتر اشابىلعدس# جاحلاامتاوم |

 رصماهبحرخأ ىتلا هلامعأن ساحه فعجس اريخنييرصملا نعوزجاو ةسحويصو ||

 هسأبو ديدسلاهبأربلصأتساو نم الاولعلارونىلا فوخناوةلاهملا تال نماهلعأو |

 لج متاهطل سي نأءاشامرصم ىلع هللاهطاس تلة فاعلا ةفئاطل فاش ديدسشلا ||
 ةيريخلالاع"الاهذ_هو ريظ:.هلنامزلا ممن ىذلا ريبكلاوودخلا اذهدي لعاهةت> أ

 نيبهرشنوغراتاا اذهفيلأتل مامهلافاؤللااذهتثعب ىتااىه ةيولعلاةيلعلاةمولاو |[

 اوموةيفمهيلعهللاةمهاوفرعيلو باَكَلااذهىلعاوفقواذا بابلالاواوأر دبل مانإلا |

 كاذيدهشياك ةيدماةهلئاعلاة جل بقى كسل لصنل نك:لرصم نأ اواعاذا اهركشي ظ

 هعيطتءاف « هللادظفح رر هفاؤمتأ ارورسىفدازامنو ةيكراتلا ثكلاوانؤانآ:|
5 100 
 تلقؤ هفرعنال نإ هوصاددحاو هعفت ميمو



 5 ل

 ران ةيقيفوتلاةحملا) ىمسأا ىسالاهفطاب هريغقافو انسحانرثلاوءازوما هناك
 ةقيرشلاةلئاعلاهذه لصأْ ن1 [ضعبنعانلرفسأر فس( ةيولعلاةيدجا"هلئاسعل | سسؤم

 3 انا مهاب ماههلالطيلاهلكو ةفينلاةعرابلا انازملا ىداشاب لعد. موحرملا

 ةديدش اشلابءاضملاوةلوهملاةاشملانمدوساف اعاد فشكو ماخفلاهلاجرو ماغرضلا
5 

 سل فاول3 ىتح ةديعبلا مه مهراف_سأو مهريضح قدؤك 2 علك ن نءدوعطقو

 7 0000 اي دام نيستا اونرقو ديرشلك اوديقو سماش

 م ةلوصا و ةيربملا ماهسن ل د نءرابج لكاوعطقو ةلوماوةوطسلا فرست ديدنص

 ايف لئاسغا لايتغاالو ضا سالتخا ىفخال لئاصلالايصنمةئمآ م همرصمتدغ

 رس 'انيولانو امجركمأ وهديدشت ف طا ًاامو هانهمقذأوهظفاق راامبام نم

 ةيغر تمد ىلع هعقطل هلل اهظح ماوه ضوتن ا هيام فيلأتلاةدوح نمو هتاغ

 5 |اسم ةرهاةاارصمقالو. ةرهازلاةهازلا ةعمطملاب هعفن موي

 ةيودخلا ةميخفلاةريضالالظف خف فيرطلا لكسشلاو فيطالا عضولااذه
 (هعو

 ا 00 وع دابا مةريضح ةمقرقوتلاةيهملاةسهملاةعلطلا

 2 امد داش را لينسمهلاو-حالضا ف كاسو دارملاةباغةهافرلاوةورثلا نم

 .-دأو ماركلاهلاتغأتارضحءاقيلطأو هاوأ ف ئاخلك نمأمو هافشل امد

 ىف طللادب ايزعهقالخ أ لج هباع نمرظم .عيطظلا|ذ_هاظوملم ماخفلا

 جررخاوأق هعئيلاكو هعيط ما. ناكو ىسح كي د# ةسدالا لاغ الا لمكو

 . هلآ [ىلعو ةيلع راسو هللا ىلص نيرح الاونياؤالادمسةرعمنمدرفاا

 لفغو نورك اذلادرك ذالك نيءج اهب و

 نولفاغل ادرك دنع

8 
8 

4 1 

 لص

7 

 ع

7 

 ذب نيحمملاءالضفدسأىطايمدلاةيراطقدو م هطزمشل ا لضافل اذاتسالا هظرقدقو
 ظ لاقل عطار ةيتعللا



 انهىلاو ل املاىف اجر لتس زوغناو لاخالئاشر عىل اناعأ نو

 للا ْن الا "ل-ةلاىلع يتاح حيات

 برغااهيفتبشاهتو ةيمعأو 00 ةيقرشوةترغنبام .عاقزلا ||

 بتكلاةبتك ىفهلراصو فلأن الفلاقينأىدصة سلو ه ازغمبزعو 1 م |]

 زبال قداصلاهسح اهب مايقلا ىلءىلج دغالارعالا نطولةمدخسذ فانغاو .فتؤم

 ىذلااذنم) .علطملا مأرك دا طّقَسلا ىلغاهيفروثعلادنع قراثعةلاعاو جز كلذ عمز

 هناوخا ىلءهتلعلسو ىلصو نيلسرملاتاشماح رومالا ميتاوخانلهقلان بح (طقءأس ١ ظ ا

 نيببناكع ججام نبدلا مويىلام عيان ونيعباتلاو نيمرك الاه_ةءاكصؤتلاو 3 |
 سوا

 نيمآ نملاوعسشتلا نمره لاك غلبو نيفرح

 ىلا.عثهلل !ىلاريقفلا ةيزعم ارصمقالوس ةيبلاةعابطلااد وللا يمصت مدا لولا |

 1 ”ىيعلاو ىنافكلا هبجاوءادأ ىلعهللا هناعأ ىيسحلا ل 2

 اداشراوةظع نيضاملالاو -أو نبرخ اللةريسع نقلا ثداوح ل مسن نعت ||

 هتنخامنوربدتو نوسئأيف رومالاىلاعمنم,هلناك ا هفنوركشتي نيرباخ لآ
 ءالقملا سوغ:ىفاهلىتاامولعلا ل خأ نمزعرراتلا لع ناك اذهل نوظعتبف روهدلا ميلع أ

 ءالبثإاهيفنودو ءالّقعلادب ىتعاف جفنربك أ !ناسنالل اهب ىتاانونغلاو عقومظعأ ||

 نطفلاو ل.ئلاهينئااباشلا وكلااذ_هاو وذ ااذه اذحن #ناكو ءالضفلاو||[|

 علاطلاوذ هناش عج وهقالخأ ف لماكلا هنارقأ ىلع هناك ذي, قئاسفلا ليلخلابررالا

 ىلاةنسلااءازماو ىدحالىتلاتالكلاىذ]خ ديرفل م د#ةرضح ددعسلا| |

 ا
1 

 ةموكلاحورهيتدازئذلا ةيهلاقالخالاو ةيلعلاةمهلابحاص ىدقتستالا
 هدحممللامادأ ' اشايدنرفدج أن "الا ةينسلاةرئاذلا اانا او اناا ةيرصملا |

 ىذل ناكل ا اذه فلآ هتعنرهزأو هتعلط هنا ظه- كسا |ةريضحنأف هدعس لك أو
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 3 هراتناكف مهتياوغفاومجبو مهتالالضفاوتناوتو ممتالاهجفاورتساو
 ظ 0 مهؤاوهأ تضم نأآلا هتلاهأن كلو تاوسرداوو تآ اسمرداون

 1 اتابع م.لوص مامز نعود مهكوشدهع ترو ُش اوأتنبناو متاع الع

 55 ةثناو تملا ةنسكاون ذصمو كتفلالداوع اوعاذأ دهعلاك ل3 قرن زغلاديدانصو

 1 ثيزعلاتاراخاو ريبدتبك لذلك اهبنتكوةءورملاةاعرو 1معَداَدو ةيئاسنالاتاجاوناكل قف

 : ًاردوأت قناقطا اور ياو عئاطفلا+يقباوعاضأ ف لخه_ةلخدقو لوالااهزيزعو

 ا نولا فص نواقانتيو ىرّسلا ب غنودم< سانلا عبضأف عطاوقلا مهدت تازشلا

 | ئروادلااني ,وذخوهوألا قيقدتلا ىلع كل مريخ كلملا هك رادع ارتضاال:نامالاَو

 : ملا لكأو هتارانمإعااديشو هتادغم ماظنالأف (( نييسنو نا رم كالا

 منا هن الوؤة_ةمكم ىلعد واقل اتعج أ ىح ةتانابلءاقترالل غدبسأو هئاضتق

 ئ 8 ةاءدقت هنئاسأبززهدلا ئئاوغتدانانامشعنأو .هئال آوةننسلا هةطاوعنمارورنم

 ا ُ راد سيق دما, ةدحكما مالا نهاغاو ستواس ىتح رظانل علطماهءارؤ سل ةمامن ةلزنمل نم

 موغنلا تا ةمضاررلاةسطحلا :ةسينطولاةرازولارصع امس رتئاغتلاو ةهافزلا

 || افداهحهمتقتقتاذؤو' اهتناتع_تةمارطقلا غوابفتفرضش د : هتتفاقعلا

 ا | ةلكيماسعت و رطدااهيذاهاظافاملاظاق ويحل . انهالت ظفحو اهتءاعر وعاطتبملا

 ١ قالا ها ”اةمكلل نابل اودع رضعل ا اذهزعب زانتههرث "ان ىهدز االاسرتك الا

 ْ ” مانع اةلاغأو قيفول الاء وعشان رم جألا عتف ةانثصلام تافاصقةلاذ ءلاناودع

 | نم انرطق ىلع ضفأو. عاركلاةر رلااهلاجريضانمذيأو ةيلاقنا اهترازؤ ماو يهغتمأو

 أ اتاادشسبام تادضلا لنزع تالي نئامجلا ضال ةنهلالاكئاضودفتارطق |

 00 رو



]| 

 ةفاسمفسكعلا, وةرهاقلا ىلا ةبردنكسالا نمراسخ الا تدرو ىتحعو درشملا ذهمتدقو ||

 .ةقيقدنيعب رأن ,ءديزتال | ا

 مال_ءلاةئيدمتدضأل؛ ةراضغوةرهزو ةراضأوة حجبت اذرصمشتصصأ لابو 1
 تمأتلاو مارملاب هتساو ماظنلا قسناف قعللالعو ملءللاراثمو ٠ .مالستسالاةرامو | ٍإ

 رفوتساو هتقافاترسشالاو هتقافتلازفىرئأورطقلا ب هخأو لاك ان أدعي لاخلا | ٍ

 (هعمضمهشادرب) زيزعلاثيح مده نأ ندقلاناكرأ تكشوأن أدب مُدقَتلا بابسأ '

 فازتو ءاغصاارصملع رسأف“ :هلعلا لازأو ةمكح :رطقلا ىماو غلا ١ ىشولملغلادر ب[ ا

 عورلات نك 2 8 !||مب تديحاو عو رلااهئ انف فى فوت ءانشح 0-

 عنبضولاو اج اوريق+- نيب ىوسو ليلظلا لدعلااءاولرمشنو ل_كاوراظلاد أو 1 ظ

 تو فلل انلا ىرع ماوقالافلتخع نيب تمكحا و لصالاوليخدلاو لمالاو |||
 هب وذا فرعلا زعل ظف-و زياودا تلزحأو ملا تحمو بفئاصتلاو هامالا حور 2

 220 «كدمزدم و هعزنص لج ناكو هنر زاوموداحلالا لهأب وة يضغأو

 تولو نان'دملاثداوحه تاتو نامزلافورسههّتنداهف هاغتبما عال هو هسقلم

 لحم ال ىهتنانأدعب ناز نمنع ىنعو هتاوفهرهتالرفغو ناولماىداوعهسنع َ

 بورملا سطو ىجيو مهلا ىلاوعبتاتشملافاعو اهتترواهقتفو أهدةءورومالا ا
 نيدسفملا تاب لاصعتسابنم'الا ناكر دوو نيثاعلا نمدالبلا ترهظو مدتحاو | '

 مهل ت ناك يح ماقسال !ماصعدي نيملاظل اتاماهّذق و ماكحألا تزن يطق ا كلمو 5

 اوعطقو ةحاقولابايسأاومكحأ اواكف تاشط:وتاهقوو تالوصوتاوطسس | 3

 دايعتساىلاا ودمع و مراحملاث ىف اونطأو مالا باتا ةاسلا لاس َ

 2 اواغىفاوذيو ادي هريسراص يت انالبلابهلفاك اولقثأو ادمعناكفىربصملا 1
- 



 1 اس

 انقلاةدعاملا شب أل مينو و نالادنتعالاسرا وماملا سم ءاضتقالا بس< فت 0

 نو' ' وكت عرتل اذه ىدح اورطانمتلا كل قوفن ماهتاهوفنوكنةريبكا (تاحاب 3 عرتش الث

 يلب ىلب قرشا طاشلا نماهتهوفو ةحارلاةداغبةيملوقدلاو ةيقرشلاوةس وملقلا ىرلدعم

 3 ٌم.صزلا هانم نم ىضعأ 5 200 !سأارطسو نماهتهوفنوكن ةمناشلاةعرتلاو ناقلش

 ٍ انقلاقوننماهذ-امن وكي ةثلاشل اةعرتلاو ةسرغلاوةيفونملا ىرلةد_ءمنوكتو

 1 انف ةثالثل ع رتلاهذ-هال م نأ وةرخلا هب ردمىراةدعمن روك:و ىماملاربد دب رجلا

 ٠ تع ةاذاو موزال اذنع مفتو لغقت باونأ هل لمن أ و ضرالاةنازيم سي نودعو

 فت لينلاناضيف تقوى هنأه:مبترت ةيفيكلاهذ_هىلءتاحانزلاو ةيريخلارطانقلا

 قوىرلا مو زن ءليشل اها م نمدازام في رصنا ثالنلا عرتلارطاققو ةيريمللارطاننلا
 رك ذم ارطانلا مامأءايملا عفترتفا كال _هقةروك ذملاب اوبال الغَمَت قيرادخلا مانأ

 ١ ار 000 عش و قيراقل امانأهايملا مفدي تكلي و تاحاب ارلافيصنتق
 ْ' ع ل يضل

 الافتحار 1 ل رجب لت عشودنم و رطانقلا هذهءانبب شان ىلع دمت هأكلذاو

 ادق ةنسرلد ربا 4 موف(هشب رتناوأل ويسوم باك قءاحام ىل كلذ ناكواسعسر

 | ب نئاجآلاو نيمنطولاراكتلاو ىلاهالا نايعأ نمريفغمجو لودل ا لضانقوتاكسةنج روض

 | ذياعقادملا تقاطأ ةرهاطلا هد لؤالارخ !ىلعنيطل |عضوب هللا هجر لزانتامدعو

 | رشتتاو دئاوفلا نم هردقرد_ةءالامع رص م ىلءدوعب ىذلا ميظعلا لعفلا اذ مبءادتالا

 . دس ةهأف را وةداعلاداو ةريس دا ولاهالانب , رطقلا ءاحخأ ىف رو ورمسلاو رشنلا

 آ نمقحتسساو ال_ءا>البنو ال_يجارفتهافكلوهالاا شان ىلعدمح نكي لول ىذلاءاننلا

 1 ةيظعلاهتشاحو ةعركلاهتائاعلو هل صالخالاو هيلعءانثلنيبرصملا

 | روتسمو ربا)ويسوملاهمنرتاراشالات افارغاتهللاهجر هن اسنم نمو

 لصتا كا ذورصمزيزعماوأ عماش ةيداليم 16١ تيم نتكتالاورصمنب

 ْ 8 :فارغاتلا اذهل لءدقو تقو برق ق نانويلا لاتقب 'لغتشملاهشورحزابخأه يلا
 ظ و ور وأدالب نمتال< الاوت ارا ظنااءاهلق أو ةيلاعلاحباربالا هيف تدن ةط# ةرشع

 لل توجه عبس:
 وعد

200 
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 وهاك يسب يثوؤانلا نماهلع بترا ةيسلابايهو كل توك هل ةناميلعمسبنج ||
 ةيدانلاكإةرابع عاست !ىفاسس كا ذناكو فطعلا ةيداندنءاهئاهتل عج ودهاشما ]|

 دقوذب ردنكمالا نمنرقلاباببوةلعجو ةيراجتلا نفسا ىمرستتاك لهنا 0
 يللا ف طربا !نماهبن اوح ىّيلا ىذا رالابلانايسك ةنيدعدئاو نوت هت )

 مدعو خاااهبس ةعارزلاقاطنعتااملو, ةعار زللةلاصريغةتسمتناكنأدعيرغتلا

 اهرفج مايد عمنا ٌمبفطعلاتاروناو بيدك ريا تح اراهعسم ايدول ابسط ١ ظ

 نمحراجللانمةيس: الان سلاولدنلا نفسا ةبعئامت ناكر رطانقاهبكمىواهذ ىف لعح أ

 سكملاب واهصمدنءواهفدنع نيت ع لقنتةراختلا تناكتفا يذل اوخدلا ||

 ةراجيريس أت يجوب يتلا ةظهابلا فيرادملاهنعأشني رطانقلادوبوتأبنيزعلالعابملو

 هيانجص أ تانوعدلا لب اذئوراضملارددضرغناكو ٍةمْشملاَن ءالضفيربضملارطقلا ||

 ةقفاوملا ريو عةنيفكاذواهصمواهف ىلعتاسب وه عنصورطانفلاكانةلازابيلابعلا ||
 ناطلس فاشل ادو#ناطلسلاىلا ةمسنةيدومن ا. ةعرتلاهذهتيهموة رعه هر ةنسأأ|
 يا ا

 و

 امهنمو اتلدلادةابهسملاةريز وهو ث اثم امهنمن لي 1
 نأالاةريصلاوةسرغلاوةيفوتملاوةياهقدلاوةبق هااودسويلقلاو هوتابريدمةّدِعىورت 1

 ا

 قيراصلا مز ىفامأ . لينلاناضمفنمزىفالا .اماتنوكبتالام.نمتايربدملا كلت عافتتا |

 بوصت_ساكلاذإوةدئاف ىفذأة عارزلا ىلعام_منمدوعتالو ملا لارحلا فبصاتاموهامخ |||

 ىلعامهادبح ا ىبئابتملارب ىلا ناقاث مامن ماش ماع نيترطنق ةماهت يثاب لعدم موحرملا |
 نمةدحاوةماقّتسا لعن اتىيطمةلانوكت نأو ىرغلار حلا ىلع ةمااشلاو قرشلار حلا |

 عرفنمهرغلائطاشلا نمءؤادتبا نوكيةريزللا سأر ىل ب فيسصر قيبنأو نيب |

 اديجايلاوفيصرلااذ_هنوكنأوديشر عرف نمقرشلاّىطاشلاىلاؤاتناوطاسد |

 لفغقت ةمكحم باوبأب نويعرطانقلاهذ هل لجن أون اضيفلا نمز ىفءاملا هيلا عم رال يحي ْ

 (ةيقيقوتلا«-هلا) - (©0)



2” 

” 3 

 تعقو يح كاذك لاه ارمساو نايلخلاو عرتلاوروسلباورطانقلا يظنتو لدنلا,

142 

 وجوبا سباىعناهر غن مشتل بز رقارصمضرأنأالا اهلين ةقلعتماايح

 مطلابوزملا هناضيف نع بججو نينا نم ةنس هنيعاهتعل يتلا ضمت اذا امدعو

 ا ا بدجة نس نبل تناكدامسلا ةباثع ربصم ضرال ةببسنلاروه ىذا !ابصخلا

 اي و مهو ىهد[ب طلتاو معًا ررضلا ناك جادا نعدئازلا هئاعاهقرغأ
 ركابناس تار جس 1 نممالسااهياعف دو ةروسفف رشلان ارقا!ىءاخاف

 مدصحاخيلاعت طوقو قيقتتلا جو ىعرصمفصوؤتءايدقتيالاف فاحت عبس
 ٠ ىف تك رصم لوامءكح ناكك اذإو سارتحالاو طايت[حالاىلادشربءل بنس قهورذف

 ا( ىرج ظفصءانتعألا لكن ونتعي ودالبلا نماهريغل مهنعدئازلا نوجر خي الف بصانا نس

 ماع هلك حارو مول بانأمبلكنرذخأب لب اهترامل نورظتالاوفاكف ك.لامملاةضيقفف
 3 لك قدسفت ىذارالا تناك ى تح هعرتو لينلا نمل مها ابار خرصمترانص ىّتح

 هاربا مكح قنولو ليذل !ىداو ىلع ىراربلا لامر شويجتمحهنأى لا ميلاقالا نذريثك
 ه هللا ضيقا اهيقنمو ةيعارزلارصم ضرأ عسجتدسفل ةنس ني رشع كب دا موك

 + وفاهاوسابح!فدخأو رض ة مسالا بلل ةممهأ كرد اشان ىلعد# موحر ارحم

 يشع رفد واه اهئ يدا دمىلاءاملا اصب الاالؤ ا هماخها

 1 4 ظ يقايالا

 : 0 0 بر عسونأو ”داتنفا م م اوةيدوم اةعرت

 || عمتم ثمالو فريك مريبك الب بد رقنمز ىف تالوصحلا عاوفأب ةئيدللاىلا لوصولا اهم

 ش : تاتا كاذبة زاكو مسمتاعور زو مس متاناويحو يل اهالل عفن ماس لود>

 ايزو ف رصملاةرثكل بج وتم كلذو طايمدوأ ديشررغأ نمالاةيردنكسالا ىلا لصتال

 ذبسلا ضع قرغةرعةنسواذ تال تناكو هراطلت ا نعواخيال لاملار هلارفسنافاّدِحةقشملا

 ةلاتاب ايري دم غسيج نمىلاهالا نم يطع ددعاهل عج اهتيمهالو نيسمد :الاو عْئاضبلاو

 ل 1 داعب :رصام غلب د قواتها ةمز الما ةينئال | عمتقو برقأ ىف تةىتح
0 

 0 هميم
 ١ ٍ ٠ مه , ه8:



1 
 نمت اعراهلنيءواهب صاخريدماهل ل_هجوةريصل اةيريدمفةمو رالا مانغالا تعزوو ||

 ٌيطاومىفو عرتلا تافاح ىلعاهملغأ ادوحوو ةيريدملاه لم ىيرملا ةلسقزكلو برعأ |

 ءاتشلادرب وفيصا اًرحاهةياماهل نكي كلذ عمو ضا هال |اهيفت داون ةيطرلا نض رالا |

 لمرلا قاعتي ناكنفاهريسغ نع اشاعه ةرثكلءارعصلا ىلا جب اويهذ مريثك ان متام تح[

 مث ةدوصااةرغلااهنمل_صغ ل كلذلف اهنوصةدوحواه:«<:رضيفاهدواواهقاوصأت |||

 اهفوصنيسحتو امه بح ورام يترتو اهلاوحأ قرظنلا,نوماهو.وملازبزعلا فاك ||
 ةرصلاةىربدمىف قسم كيب رصلاعلب ردملاىفاهءيزوتبهصأو اهنا راثك ا ْ ْ

 5 رتيإ_و ىانريسسنتاحا صءانبباضن أس اوأ ترد ص رار سيتا اق ْ ٠

 ههأ و ةهح لك قعبتتةحنالاهلّن م واهس أى نوماه ,وسوَل ارظنفاهريغوةروداملاو | ٍ

 علال اكو ىواوروأأرظان هلنوكيو فا ىلع دي زيالدحأولا ارحل ادد عنا وبام |||

 فرع تامالل_عل ضعي نعاهض ءبنوطبل ازيعنأو ىنالا وركذلاسنجوداورامو توهعام | ١

 .كلد درعا ءرسدلا ىف ةيناسشثلا نطملا حيات و :ىبل اندالاىفّدق رص لعب نطلو وأ ًاحتاتنكاهم| ْ

 تامالعلان م ا

 عير برعلا نم ىرتشا مانغالا كل ةنمرطقلاءاحناةفاك ى مانغالا نيس ست ىف هتبغرلو | 1ْ
 سوني ملا مانغالاروك ذنمءإج-تاهااىف عزو وىلاهالا نماهردسقو سأرفالآ |[

 ىرصملارطقلا ىفاهنمدجو هنا هيك ىف نوماهوسوملا لاك دقولاوذملااذهىلءلاحلار ساو |[

 مانقهالاودارتجالا لذي عمواسأر الهؤ2 ةيرعشث نعم ةنس ةنداليم | ريع ةنسا ْ
 بواطملاهجولا ىلع هلاوئيعا.منيمدختسملا مامقمدعل ةحلصملا ]5 نمزب زعلا ض رغم ||

 ةرثكو اهتراكع مةقوأ همام سو حلالا اهتزت نم نينسرشع دعداسهفويص نمل صل هناف ||

 ىمانغالا لال زي ةجرايللادالبلا نمفوصلاءارشن عنغتسسإو افيراصم |[

 ها ىرضلاه حولا تاهح ضعيف :ل قرا الان تالا |بتم نك ىتسلالسمشالا ||
 ناك هنافىرصملارطقلاىفةءارزلار ادمهءلعئذلا ىرلار ردا دمتم .ةهاامأو |||

 رصمةداعسرادمنا .ةداقنلاهتنطفو ةدافولا»-ةكرقب كردأه ناك ثالو ادجامظع ]|

 نآوهار زلااهاوص# ن مناك اذاالا ةورث عقوتتن اهل غوسرالوةع ارْرلا نهةلاصالاب ]|
 د |

 ١
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 ١ اوسخ سلات زحارختسالىلدقلا حول اق مظعددع ومط هرقل ا ثد 0 وعبر ًاةرهاقل '

 اهرواجامو مها ىفممحلسلاتي نزاىرخأو انسادن ردمىف ' 7

 اعلا ءاشناب فكي لاهلهأةسيهافرو رسمملا او-أح الصانهتاهجرهيانمءاةد داو 1

 ىعأةةيررصملادالبلابعئانصل اهذهل ةبلصالا داوم اداجمال هماقهاهحول.تاقروفلاو

 غ# ةعاندلا فلخداها ىتلاتانامنلا ةفاكو" هلدنلاو لتلاو نطقلاًةعار 00 الا

 نماهلقأيامعدالبلا هي ىغتست تح ةيرصملارامدلاىلازقلادودةن رتل_خدينأ هلّنع

 ظ أ نأو(ةيقرش) ىد اولا سرب فورعملا ليات ارو ق اوسقّدعءاشناب سه فاهرتغ غومأتشلا

 ءاشنان عارسالا ميلقالا اذنه ىلا هسفم . بهذودودا يذبل مزاللاتوتلار هث عرز

 َق كابراصتالا د, وعتل نيحالفلانمنشعملا كسل ةمزاللاةسرنبالاةماقاوقاوسلا

 ةبيرتلت وتل اراصشأ تسرغو ةيقاسفل,ا_مبناكىت-نمزلا نمليلقالا ضءلفةمدخلاو

 هذ_هنمز زعلارضهسا ممزوردلا لج ومأشلادالد فل_صاحوهاكربرحلاوزةل دود

 ارفا ةاواددعمهل ع جت و رولا ةعانصوزقلا دودة رتب ةياردو مالا مهل نمتاريثك تاما

 ىداولا اذهنيزومهلت شر وفك ىف اودكس ووهيلعتلراقعلا نعنيلاخاةق مقرشل |ىلاهأ نم

 ظ اعستمءاًضفوارعزارفقناكن أدعي نكسالالهًاراص يح راح الاو قاوسلا

 الث غل ىد اولا ةنه رص نم سرغام عسيجن ا رصم ىلء هيا فك. تولك لاقو ١ ظ

 ش .اراد_ةمئاكو نادذفالآ | ةرسشءاهتحاسم علم ةدد_ءةهتاهحىف هر همن نيد الم

 ركامأ كلذ تاكو ةقوأن يعبسو ةسجوةنامستو فال [ ةعست ام ةنسلصخملا

 مثبالود ىتئام ربرحلابيلاودتغلبوىلاهالا مهتم لعتوحيرراخلا نمزيزعلا مهب نأ مدخو

 ها ىلاهالا نملئلقلاالان الاءإعمسالو نكن اكىحمدءكاذ لعهضا ٠١

 ا 3 اذو سوني رملابةفورعملااب وروأ مانغأنمارفاواددعابوروأدالب نم هللا هجر رضحأ م

 ا ؤءاحام ىلع 5 ةيريصملا غلا فوصناف اهفوصني_سدتوت ودب رصملامانغالا سن> نيس ١

 جوملا لعلد يجري غناكهتءالدو هتنوشخوهلوط بس ىواسنرفلا نوماد باك" ||

 ةهتبابوروأ مغ فوص نمانودس ىرتس ثيزي زعل ناكسفةسعيفرلا بايُلاو شدبارطلاو ||

 كنرففا اةنامامت '
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 امو ةوانتملاف م ديعتسلا تشير افرك اامهيو ظروش ونش وس نيرا را
 ىعستتناك ىلارصمقالوة_ةيزوفتاقروفل ازيك أو قيقا اهحولاءانقواج برحواطوطوأ )

 ىواسنرفلا. (لموج) ويسملاامسيئرتناكو اهب ةيطلاملادوج ورك ليلا يول
 0 0 روفاهمدقأو ىرصمارطقلا فنطةلاةعارز زرشن قدتحاىناا | ا ْ

| ١ 

 : | اًضأأشن اوناكلالزغلرخ أت اق.روف ةّدعْر َرءلاأشنأو ّه 10 ةيستكستا كلا
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0 
08 

 رصع عسلي ّط راضون صمت تقال او.مالسا نماعانضاوهل ارضحأ او هريغ وس 9 جسنل |||

 هد 3 وفةرهاقل انأشن اواه و ودنهلادالد ف غنم امةعنسصا |ناسح وهقرلا ف ىهاضن ا

 اهبهد_-وأفرصمنمادوةغمتابنلا اذهناكد قول نل ا نماهريغو بكارملالامحلتفلل ||
 ةدماهورادأن ب واسئرفالاجر مالا ادممىف ولرضح أ خوملاة-ةروفذال اوىفاشنأو |

 "لل لسر أ لب كا ذباب ىلع دم فنك, لويد رصملا ناب نمةعاج مهدي تت رتو |
 اولعتفخوملاةعان_ط:ةرومدملااسئرفلا-ع آن منويلون اديس اعيروفىلا نابشلا نم

 راصوخ وما نسق قالون ةقيروفن اومدختساورصمملا اوداعمم اهون اويعتصلا

 تئشنأ ئركسعل اموزلل دحاصمو مرح ضد اهب يسند ناكو 101 أشعلا سويلم لمس

 سنو نمةلاغشلا اهل تيلحو ىب ارغم لح رد ةرادات ده سشودرط :طآ !لملهوفةنيذعة قد روو
4 

 . ةنيزودنتسايمو ل هفلاراص ىحتحصف ||
 ىنومةيقاس ىرخأو نومرب رلا قدح اوأ شنأف درعصلايركسلا تاير وفه ؟اشن نمو ||
 رام نمددع اها باف ىصحلارطقلاب هل تلا ةعارز لاخدا كلذ نمو ة ضو رابوخأو |
 ماسلا لج تايلوس ل ود زترشت اوىلاهالايلعتل ذئهلاذالم 1

 تدل ارصاعماضد اأن و ىلمقلا وىرصلاهولادالب نماهريغو ىربسشياغأ شن ىلا 1

 قو م.مسلاوناكلا تن زرصعلةرصعمنورشعوةئام ىرحلا بولا ىفاهتمناكسف



1 
 نوع نشتاق 52 اج

 بو ةيلعلاةلودااةمئانودقوفتوأ لداعتةرصملاةمئانودلا كاد: تراصو ةياغلاو

 ليكملوةرمشاوهركل لها ةنشدا رصملاةس ريا نفسا

 ةريغ< غدا |نفسلاىوساذهاعذدم وم نالم ام مافاكعورصمامأو عفدمة ام لمع

 رشعةس+ وامن ةب را اودنملا نما هب نمددعن اكو رادقملا اذ_هنعاهتلوجلقتىلا

 ات : دوف هل 4بانو 7 نع ص ةئيال مهددع ناكو ةناسرتلا,نيغناصلا فالخاغلأ

 وهي ربلا امعوقتت :اكفاهيلع ننام ورلاةيالود. م طقاهفلمإل ةسج رددت دم قرصنم

 : 1 8١م٠. اهنمىدسنتسفلاا ع+ نعديزتِْس تولكب اك ىءاجام ىلع

 ”قايئاوتنرصلا صامل ١4 كيو لا ىباقلا يد ةبلعدل

 ظ ةس راس رادلإاةذمالتو فيدرلاركاسع

 راما نم .رصم لح اوس اظل ةمزالااتاماكصتسالاءاشنانى اكءانتغا هل ناك كل ذريسغو

 الا نمنيس ريا نيسدنمهملا كا ذاريضحأف 1. ةنسىفلص-ام اهيلءبئاجالا

 ظ ,.تاماكتتساءاشنالتم هز اللا ةيرنصملا لح اوسلا عيج نمّةموملا عقاوملارانتخانمهفلكو

 1 0 اركاسعلا اهظفل نيعو ةمزاللا عفادملااهارضضحنأو ةسبلعلا هتبْع :ز قيطتدسسأف

 ١ ترصتا كذب و ةيلعلا ةلودلاتمواف ىحافاعسضأ اهتوقتدادزاورصم كلذ, تنصف

 ا | ةيلعلا ةاودلاداوق نمرنكل امل ىلءةدإ زوم ىف كل ذركاذ قبساك اهريسسغنيعازا نم

 ا ناو لامعالا لجأ ىلعةردةلاوةءافكل نماهزيزعفاودهاشا ل صيملازامحنالا

 ! تاكو دنملا نما فاعلا هتف ودتيناهاشلا ةفانؤدلان ا دوبقىزوفاشاد ألو

 1:1 نماغلًارشعة تسل هع ةريغصةنيفسرشع ةةدسوةريبك ن فض  نمةبك ه

 ١ ' لك ركل رانا ناد رهظ كلذ كر قد ألا ماو نم درصلا

 مث ىلءاونمأبل لود ترطضا ىتح ةلودنمرثك ا مواتتنأا .اهنكعةوقاهن درب زعرمب دك

 اا 0 يلامس ارمص معاج ناب ضعي عما جض عيده اغيب نأ دب رصملارادلا ةلوص نم

 هتمهولعو |ةءةعسوز زبزعلاركفةوق ىلعد هاش ريكا ؟كلذف وباّكلااذ-هىفتدأر

 7 هريبدم نسوة مما مش ةناكمو

 فوصل اوناّكَلاو ريرخلا ونطقلايسسنولزغلا تاقيرئافاشيأ ىلع دمت آ امشذا نمو

 7” 2 ناكحف
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 ل ْ 1 ٠ لا

 ءاسهالا نمريثكد نع ناك اذكو برعلا ليخ ارك مام لغأ ةيرطملا نمت 5-5

 اس ءرق نين الثوحخ هيفلمطصا نكياشادد-الذاكفةدمحلو.خاببف :وتاليطصانانعالا اوأ ظ

 ةيما ثلا ليدل ثانانمريثكلا ددعلارصمىىلا لسير مأ كلادال امنا ميهاوب !اككملاذيأو ||

 ا
ٌ 

 دورابلاةعام_صالماعماموع شن مزاوللاش نا كلذكو .ةيرصملادالسيلافّتقَدفَف ١

 عج مبدأ ىتحَشعلا ةبرورضل سالم ا وةيدحالاىللعو عفادملا تال [ك سوق داثبلاو

 ةظحالمت م ةموكسألاةقفت ىلعي رضا ار طقلان عندي ساساو حالس نم ىدنملا مزاول

 ”ليلخلاةءاغااهدولاومدخسا نيذإ اند واب وروالا

 انيعأشنافةيريل ارك اسعلابهمانت* | نملقأ ةيرصلاءاشا ىلعدتزيزعلا ماسقعا ن كيلو ||

 امتطوالجرابيلعسئرلاناكو ةس رخلاوذ رامقلا نقلا ةغانصا اناا رتةءردنكسالا ||[
 بلغت مدام نكنل يظع ب ناج ىلءةهاينلاوةقاذ كسا نمناكو رع حياحلا الاقي ا |

 نمرضعسا ى رخأ ة مئانودللعىفزت زعلاعرشوةس رماني راوانةعقاو ف ةيرصملا نفسا 1 أ

 هانملا نما ب نوكمل نا سرتلا قيمعتل كس ىزب رسوم سوملارهاملا قذاحلاس دن هملااسئرف |

 لتفل ةصو هش رو سسأ:فدخأ غ اهم اشنا ىلع غمزملا ةريبكسلا نغسل لج ىتكرآم

 هذهءاشثأ قون ةبسال مزلب امةفاكو عولقلاوىراوصل لودي دا ةعانصولابخلا |

 صح 3 د اضل اهذه ملعتل ىلاهال اناني واقل اددعلا فان ارال اتاهجنم عجيلامعالا

 ىت> نةسل اميامصمع و رذمع رق ىب رف لك صدقخاف ةيسنحالا دال |ن نمنياعمة بقاع

 اهنقنأ

 اماث < ناقنالاعمةيراتوة ب رحنب تقو برقأ نفس ةدعماغ كلذ ةضنن تناكو

 حراخلان منفسءارش نعل ذيةموكملات نغت اون وابوروالا نفسلا نس [تاذاعأ |

 نامتارةيبنجالاد البلا نم باش ا وديدح نماسهل مزلب ام ةفاكي رن ةموكسملا تناكمعن

 اهيلاحاسحالاةَدشورص هدالد فاهدو-و مدعل ةش>اق 1

 مالكل غدد لورمهعنهسلاءاشنا ىلعزرتس ا لداشاب ىلعد# ةمهروتفلا يعادل ةنكلو |

 تابوعمل!نمهبيلعديمالام هلذو دو اهءاشنانعهنوطيثباماداوناك نيذلاراكلا

 ادمملاةش رشلاههد ولاهذه نءهمزع ىئأمأ "ةيح لكن هما ءنوأخ دب وه نايضلاةرثدو ْ

ْ 
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 اخد ك4 نونصب اولاكو امي وصخؤاهذرأ عاستاورصا منا: نونفلاو مولعلا

 د رانلااضيأنولغتشيوراغلا عاوأ نما رثقفاوتىلاءام_كثالا نمكرصملارطقلاىف

 ناذواهجارختساةيفركو نداعملا سردل صمت نممهتموةرطّسلا لع نمل دلقو ىمسطلا

 1 ناكث يح ديدلاوىرخل |.-#|اضو مون داعملا نمرمصعدح وهاسعا-ع مدلل

 : | اةةراضلاوتعانصلا ورام أ لعل امصمىفامهفاشكتسا فهد_عجالذاراشاءىلع

 ' . راحلة امتراصوم الان هاهريغنعةيزيلكنالاة مالا تمد ةنامهبو

 0 ١١ سرابملااضيألمأ ١م + ةسق

 ١ ذيلتدثام ىوع ةنسمىلاند هد رمصملا نمل سر أن مددع غلب نأ ىل امهريغ ل سرأ 2

 082 ” كسار ارطقلا فلا عون ني.-كوتلا ملا مزاوالزبزعلاأشنأمم

 ةرط بلا ةسردم ىلعارظانناكىذاا(نوماه) ومس ,وملالاكدقو. اهحاتنتساولوسخلا

 ررعلالّوواملهنا رصم ىلعه غل ىذلا هاك ىفاشان ىلع د © هلروغغملا نمز ىف تال يطصالاو

 ل نكلد كباوتعار زلا تاجا فاك اريغلا ل يلقلااالا لّدخن نم اسم نكي لمص ىلع

 2 .طظ اردقلا دن ىذخالاواهقاطن عدس و وةعار زلاءا عا نأش ىف هتلاهجردبت>ا

 5 ة,تاليطضاهلأشنأ وان'ناواروك ذلم1نادابجنمةدعمومسعسج ةلايا تارك اسعلا

 0 : وأ توعاهح ان ناكل بةدوص#م ل5 ةرغلا لصحت لف ريشا ارسراوحاهلقن مةرهاقلا

 1 لوط لاةسردم لعارظأند وك دملا (نوماه) ومملاناكاملوضارمالاةرثك نم

 ظ : مزالءارامعررقتربركواهد ةفتو ىريشت ال .طضاىلاهجوتلابزب زعلا ءسهأ ل بعز
 :ارامعار رقتزءلامدقواهدقفتفاهلحالتئشنأ ىتلاةصتنلاب فا: ىتتاحال.دالا نم

 2 واهتاداىلوتفاو-اتلابجومهدح ام لكءارحاباشابلا هذلكف تانيسعتل | نماهلامزال

 || لك املا نماهل مزايامةفاك اهل بتروةيصعلا طورسشلا مكس سةديد-تال خم اسهل
 | نايعالاىأر ام مث (مورين) برقبرخ االمطص | ذأ وا هلو بخ ددعرثكو تتنف برا ثملاو

 هراك وا ماو غراش سهايهثانتعاول_.ىلاريشكتى هتيغراشابلاءلئاعءاضعأ وءامالاو

 2 تاليطصا ناكر كسعرسل انا هاربا ووسفا هر ىفاوسفانتو ام اننقا نم

 ّ :سابعلناك اذكوداءلستانفاصا !نماهعيج ام رقتسرفةئامعهرأاهبفو لينلارصق
 ها
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 مادختساب ةمزلم كلذ بسب رصم نوك.:ف ل .ةن#ملا فمهماقم موق نم نيب رصلان م ظ

 اموعابور وأ ىلا نيب رصملا نابشنمريظءددعلاسراىلاّرطضا اهتموك-ىبناجالا|

 ميلعتلاةقدو فراعملاعاستانماهسرادمه,تر مشا ىلا ب مولعلا قاتلا صوظسيرابو ||

 اذه نعمه اماولعي لو اوه قف منيذلا ىلاغالادئ او ع فلاش نما ذىفناك ام خالو

 طملا ,هدعاسنيذلا مهدال وأ طحنولدني اوذخأف يهل اعفنلابم نطو مّدقتنمعورشملا |

 مهدالوأنامرحل طئانسولا لك نولمم<سداورا صوره تللربتخان هايل: فوهلوديرفوالا ا ظ

 5 ادع تزل ««لأ ا م الورم راعدتيرا م رغم | 1

 ديدش مزعوت بام بلش |
 تدهعةي-دصودخ ةسردم مهل تشو اذيا”نيعبرأ نيب ةنتسلئاوأ ف لسأف

 اهسوردمظتواهترومايقريشهيلادوعامماقذ (راموج) ويسوملاريجشلالعملاىلااهترادا ظ

 ىفءاسدتف هناقتاةّدّشل مواعمّنغب ةذمالّلا نمد او لكص خوتذتابمالاةرهماهلنمعو |

 ةنساشاب ىلع د # ىلا ) راموج) ومسوملانممدقت رب رقت نعالقن(نوماه)و يسوملا باع

 قوةح نواف مهل سر ديناكو ةب_بابسلا مولعلا نين“ اةذمالتلا نم صصخ هنأ 0-7
 نوحوسي وةسابسل |ىتيلمتسملاةيوانوروالاّتاغللا رثك ١و ىبايسلاداصتقالاوىلاملا

 ةيداصتقالا|متلاحو ةيحراختاوةياخادلا!متاماطثو اهله ا دئاوع ىلع فوقوللادوروأدالو

 ىدحا قلوخدلاةيسدنوا امواعلانوسزديةيرلا هن الثوةنركسعلا ةرادالل ةعبرأو

 ةبلعلاّةسدنهلا نواعش ةيكيناكيملامواعللا ضد ةثالثو ةب رحل اوأ سم را سرادملا

 ةقرفكلذكو: ةموديل ال اغشالا ضغن ىلغنودوعتوتاقيربافلاولياعلل قنويردتي و
 اسال ةمعانصا !ءايمكلا ةساردلاهظع اددع مهنمصخو تاماكتسالاو ةيكوظلا نفل

 يلا لماعملا لع ن:سردماونوكملر كسلا ةعانصو ىناشدقلاو جاجزلا لعو ةغامصلابقلعتبام

 ِط ركنا لاع'اليشفتاو رع |ىفرفطلاو مسرلاو عيطلاةعانصلاةِب رف و*ىيساكرصعتدشْنأ

 مهأنمىهىتااةيلعلاةعارزال ممضعبو ةباعلا ب تكل ةمزاللاتاموبرلاوةيف ارغخلا |

 (ةصقرلا عجلا) - (29)



 | التل باح ترهظتةس .ردملا مولعلا نماهرتوةب واسزرملاةغللا فةذمالتل تنعتما

 و و صاخ ىزيهجت مسق ةسردملاهذ هب ناكو تكلا نمريثكه بف مرت ةجسرت لقاهب لكش مث

 | قنوعرابلاجراهتمغستقن سلالاةسردمةذمالت نماعواعمناكو هتسابرتحاضيأ |

 | توا تبتما تنك ةسرعلامولعلا قو ارث وامظنةسرعلاتااشنالا

 0 ' ش - ها اداء سابعمو-رملاةدمف سرا دملا نم

 نم هو ىدتةجدقتدلس ةسلجلاو ةسلعلاةسعا ارزلا يلغتل ةسردماضتأ اشناو
 | مهدالي فل هتسملاةحالفلا تال [ونياعلا.ةيوايوروالادالبلا نماهل أوس رغلااةيريدم ٍْ

 .[أ ىورثلارادسيلعىذلاةعارزلا ةةساردلادملث ع٠ نيب رصملا ناش ةاهبقلعجو

 ]| نمزردلاو نمسلاجارختساعانض اذكوالعو الع سيفنلا نا اذهناقتاودالبل ار ئاس
 1 ماكخاو ىلاهالا نكلاهحاجخدو ناكر سفن اهيلابهذ وةسردملاك | زيزغلا ئتعاوناللا ٠

 1 | فرصيام ىواستالاجناوتدئاغلامدعاهيل نوب وتاحالصالاهذهىفنوبغربالاوناك |

 | اهنمةصتروهظمدعواهفيراصمتدانزب طغللارثكىت-روتف هتمهل لصح ل كلذ عموابيلع

 |هفلخو هتغيظو ن «لاقتساامعىلاهالااضر مدع (ناجنارحإ) وي لااهرظانئأرالو

 | تاسمضاف ني-عر اًرملادُ اوعوىللاهالاءا اوهأ عسيتف انسلرففىرت رت د :رآ ص خايف

 | (نوماه) ويسوملارطنت ته َنوكتل ةمدن !ىريشل اهل ةنىلا ابعاد ذناكوةملكلابةسردملا

 1 نس .رادملا بؤاسأ ىلعاهيفهيلعتلا نات اواهسترت فد تجاف ةءرطمبلاة سردملارظان

 | اهلاحلمعضاف قتلا نسسحا ورظتش لو هتضراغم نءنوضراعملا عع مل نكل ةيواسترملا

 | ةيواطملا ةرملانتأت واه أ سردو

 | ا ةسرددو طايمد ةنيدعتناكو (ةداس) ةاشملاةسردمانمةس ركل انسرادملا اظيأ
ْ 

| 

 ا :

 ا

 سس و 1

 | ىواسن رفلاش ”دلا طابضنم(تاراقإ ونسملااه ستر وريبكلاك دا ص قارس ةلاسحلا

 1 ارضا ل ولكل ات وموتزعاقلا متر ةلان (هرط) ةئيدعةم<وطلاةتسردمو

 00 0 7 ىومناسالا

 | ايلعلاس كربلا وىرملارطقلاءاغلاةفاك ىفسراد.لاءاشناربزعلا دك لو

 | هيذل نك مادامبناجالا نّمنلعملااتتغامثادّدَعي رظلا هذ هب نوكمهنأهلعل لي ةمضاسعلاب



 للك

 كت اسسأتل اوتاحالصالا نماءئاب ىلع دم زءفاسمف و

 اهدجتاسيبلا دعبل تاحالصالا نمر صم ندم هللا هجسراششا ىلع دم ديف عرشاملوأ نا ||
 لعلاممةطورمهنيذلا نيب رصملا نيب فراسملاو مولسعلاث بل سرادملا سسأت ل مثالا ||
 اهانمواهتطوىلا مولعل اداعأو سراودابهيفتناكن أدعي سرادملاءايساقريزعلادخأن ||

 كب تولكروتك د لا بلط ىل؛ءانب لبعز فأب بطا اّتردم سس ًافاهارسعءاضتسل

 تاكلنز ةيوايروالاد البل |نمةذئاسالا اهل كوب رخش |؟46 ةنسفوا سن رقلا

 ءابطالا نع ىنغتستل ةسردملا هذه سسأتادالبلا حامشحااشاب ىلعدجنرهطأ كن تولك ||

 لاتايفاضاريرق:كلذبلمةقوتبرصلاوةيربلا شوي ةيفاكءابطأرصعهجويلو بناجالا ||
 نيذلانيصلخلانيينطولا نما متدمالتن اوك ةدمط ةسردهمرصعن 1 نآبحيمرخاىف ظ ْ

 كلذا ل ضو ونارعلاونّدقلا لسى هئاقترا ومهنطو مدقن نودحيو مهدالد ىلعن وراغب ْ :

 ةءارقةسس عل اًةخالاةفرععماملامهلن مانا نو سهسوةناماهيف لعن ةيموعةيلاتسساءاشناب ||

 انهسدعورشب بطلا عاوناو ةيواسنرغل اًدغللا مهل سرد: نا مزلب و باسل ا ىدابموداكَو ||
 اشاملارسفائمةنس لكر خا ىفةذمالتلار شن تاونس عير أ ةساردلا ةدمن وكتو ةحاركلا

 كمت رواك ةساب رت هلعجو ا ميسي سها وأردصأو ع ورشملا اذه نم ْ

 ةسدموى :واسئرفل |اثوماهومسولل اهتساب رولو وىرطسل !سطالة سس .ردماضد أ لعحو ١

 عئانصل ايلعتل ىرخأؤ قيسوللةسردمو ىواسمررفلا(ك_ريمالاامسّتروةناضمدنهملا ||

 رطقل اءاذ أف تءكنأ ىتلاةيزيهضلاوةبءادتالا سرادملاريغهلك اذ_هو نونغلاو |||

 ططلا فءا»دةفك  ةعاف هر ل_ضافلاملاعل!بلط ىلعهاني ن_لالا ةسردموىرصملا ||

 هصئامروك ذملاكسلاةَجرتف لرايماشا لعل دي زصملا |||
 ةيوابر والا تاغللا لعتلة سر دم س سود نأ هناكما ىفهناىلاعل |بانعلا ك ةعافر ضرع ْ

 بتاكمىلاههه_بووكلذىلا هاحأقلبخدلا نع ىغتيسو نطولا|ممعفتن نا نكعو ||

 ةلمعملاة للا فو ةسردملا سسأفعورسملا هامة م اللا نماهنم بختم يلاعاالا ظ
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 1 سمح

 ىلاهتلصوأت ةيابزعلام نفسلاىدسحا ىلع مر, ةنسريقنس م قةيفيطئطسقلا

 رغث لصوو اهيكرف (فيوسىب) ةيزصملاةن فلا هراطتناىفناكو سدورةرب رح

 3 كله نأ دعبءاب دولا ةأطو تفخدقتناكو ار ةلسريهتس و 2 هردنكسالا

 ةعلقلاب عجب ةرهاشقلا ىلاداعنيتلا سأ ًارىارسف هدلاوراز نأ دءيو ىلاهالا نمامظع

 | ندّوملاناشل لعل انامرفلا التو لودلا ل_صانقوامنانعأودايلاءاناعنءاسظعان اوبد

 | كلاضامارانبتسا وكل ذبان اذيا عفادملا تقلطأ ودب درصملا ةموكسلا كد رآىلعهتلوتي 5 1

 رخو ٠١ "ليلفنونملا هتمرتخانأىل ماكحالاو ةموكلا ةمزأ ىلعاضناف هوهمّرمساو

 | بسس 110 00 دمى هندالو تناكو .؟ ممم ةنس

 نع 8 ةنس سطسغأ مو ولف اشان ىلعد مح ةأفو تثناكو اًساننوسوطهدخأ

 1 0 |متفو كيلامملاهثادعأ نمه_ديلختو ىرصملارطقلا نيس ىفاهاضقّةنس ننام

 0 عرالاءاشناو سرادملا خف لثمتاحالص الاءارساود البلا نم

 بااىفى أنو مو هع ل اًوحى ءرصم لكن ههيلعأف وسأمهللا هجن .رتافتاق . رباغل | و

 ل لكل وطنالو ل_كراصت+انوديتاحالصالان م هلعفامن ا .ىلءىلاتلا

 ١ ناكىذاارب علا نطو ىلعءاشيبإ اىدانالانمميظعلا م_بشلا اذهلامعئاّرقلا

 : ف : ابابا هم هنوقد وة عكا و هتورثن اوقزاتسسد كد امملاهاوفأ

 ” ملاظملا نمرصمفهومكسر ا امءاصقت_سانال هيدصعل ىلع باكل اذه هردسص

 ىلعفهرصحر 2 لد ةمؤذلا تاداحلا مراد سد تامّرل و

 بتكلا علاطيٍنأ مهلاعأ ىلع فوقولا ديرين م
 ةريسشك]إ_مافعب راستلاّنف ىف ةلؤتطملا

 ىصمتتماال



 وما 0 0

 قاطو ,ردنكمالاىلا 02 يصلوا 1 ْ

 دايعلاندُمو داليلارمأوم«لوضوان اذياداوو عقد هةئاماهعالق نم ا

 (انزاتندودلا)لاهسالا ض صو هو هيلعدتشاو ضرملا لداعرصضمىلااشانمهارباداعانو |

 ءاوهلاةدوحةريهشلاابلاطيا ئطاوش لا |مئموةطلامةرب حج ىلارغسسلا,ءابطالا ءسهاف |[

 هنم 4 ىتيردنكسالاحرابو مون ةتسربوتكارمشفرفاسف |
 شاب ىلعد م ىلعتروظة ملا هذهانث أ ىفو /) دلاوو اشاب مس را 7 ا

 حرار ف سلاءاضيأ ءابطالاهياعتراشأفةيلقءلاوةيعسحلاهاوقتفعضو مرهلاتامالع ||
 متروشملنعذأف ةموكحلا باصوأو ةرادالا باعت نمهتارتسالو سفنلا عي ورتلرطقلا

 ماهل نس افةطلامةرتزحادصاك مور ةنسراربفلئاوأ ف ةيردنكسالانمرفاشو |||
 هداو لانهناكث م> ىلوانةنيدماد_صاق ا ممرفاسو هندافومرك أ وهتلباقمىزلكنالا ْ ١
 هاناهسهلزعو ايفر ا مهكتب لءاشر الاهل ةروثريخ همل !ل_صواييفواشانمهارب ' 1

 لةثوةبحلاوةدوملا قث الءنمامهنس ناك املاشاب ىلع د كلذان رش ةبروهجباب م متاداثمو :

 ىلاهعاج راهن وقف ارملاءامطالا مْرَملا يح افعهضةيلقعل اهاوقتذاد راو ضرملا هيلع ] 1

 هدلاوماقافاشاب يظاربا هدلو هعشو ,١46 ةئسثرام هرمشرخاوأ ىف الصوفي زدعكسالا :
 ةرادالهتسابر تان اوددقع و رصمىلاوهداعودانطالا قدح معو نيل ا سأ ارئارست 1

 رهش فصتنمفدروفةفالخلارادلاكلذإ ل سراوءدلاوضيضةتس 0 راسا

 ةيلوتب سم هعمو مظعالا ةفيلذنا لبق نمل مواظمىديبودنم عروة ويلوب 1 ظ
 هس أضر بود لا اذهباماك الاف !لفتحلف شيك اىلاهدلاو ناكماشايميهاربا 1

 اذه عماشاب مها رارفاس :ونيع+ج ةئسوماوت رمش - اوأ ورطة اء ىفءاب ولاراشش و |

 ةيلوتلانامرفمالتساو ةيناطملسلاةرمضخا ىديند ل وشلل ةينمطنطسقل اىلا بودنملا

 هرم ةيرصملاعراودلا ىدحا ىلع سدورةرب ىلا ءوةمرغسناكو ةشرشلااهدينمأ[

 لوبمالساىلا لصوفهراظتتافتناك ةينافعةتمفس ككراهنمواهماغب ةيرمصملاةماندلا ١
 | ثاغتلاو ةءاعر لكأ ا .نملانوةيلعلاةدلا ىدالوثلا»فرشتو سطسغأ عه قا

 نمرفاسفءابطالاة رولا عامتارصمىلا عوز لاب عرس[ ضرملاهدواعن يلي لهنكل |(



 ل

 ناوبملا ندنلة يعجب نماها رتشاناك << انارربالاو ,هرفاوددعوة مك اكسملا

 0 ١ : : ىرصملارظقل ا ىفاهراثكةسال

 ا ثابلاىل لتي نأدارألاغتوبلا ةعساع (ن (ةنوبشا) نوبسل ةني ذم مامأ وعمل صواملو ظ

 9 َلملاعضو ةبسانملن ك] م1 ةئسويلو م ىقّكلدناكواهكلمةرازوةئيدملا

 اثانيهاربارمالا ارمستي لة اردتاكلانومتاةسنك ىفةملاغتحاةال_هةماق اوامالغ

 لانههيلارمالاهجوتف“ لاففت-الاروضلةستكلاىلا هجوب ناك هنالهتي ارسؤفمتلباقم

 ظ ناسا( سداف) ا داك انيعال_لقاس .روقراط ل_.>ىلاراس و رصلابكرمم حيررغتلا

 ظ قولطإ يك نال اهتخ (1) ةطاامةربزح لصون أ ىلا هريس فر ةساتزاعوبلانو

 مويلا عبص نمفعساتلاةعاسلاىفو انمملا ف ةيسارلا نم ساراس نموا هعالق نماهعفا دم

 0 ! كا موماخ <يزقملاة نم سلات سر 7 ةنسسطبغأر مش نم نيماألا

 : هوكحلاور ومأمو لصانلا عيجو ةنيردملا كاس ذئتقو ناكىذلا شايديعس وخأهياقف

 ٠ ليثلاو ب درط ىلع ةرهاقلىلارفاسىلاتلامويلا فت ىتاسلااهانحلالالج اة دما تذبز زو

 0 هدا نكياد اهقوروهالاىئاع نمهتحايس دارا اركفتمةمادلا ةصصلاباعتتما لصوف

 انغتسالن وما او عئامصلا نم هرصمفف
 ش اهئاكسة هاف درةدانز رز وانروأ تادرا و نعام

 م ©

 | اير والرهظيلو ىمظعلا ةفالذاةدسىلاةيدوبعلا باو: موققيل ةناسلا هذه نموبلور مش
 ش ١ ليزيلو نيلاعلا برة فيلو نبنموملارمأ مظعالا ناطل سلا ةلاللسالولا ىلعاظف احل ازامهنأ

 ْ هلضغئلاودها ركل نماهارزووةلوذلارناك أ ارودص قف نك ام

 ةينيط:طسقل ىلا هح وب ذة ناك لب هتدوع نيحرصعاشان ىلع ده هدااو نكي لو اذه

 1 1 انام رماح "1 اهرع غلس ءارتموليك ١) نءاهلوطدل زبالة رتخصةرب زخلا و هده (1)

 00 .ندنكسالاوق راطل محن. طموتملار ملا فصتنمىفاهءوتول ىوصقلاةحردلا نمآلسإ رحةريظع

 | روطاربما ناكل راشاههوناىلامهريفو ب رعونيدجاتر قو ْنَِعيْنف نم مال |هتعزانت اه كرت ةرمهالو
 || تيقيوةطلامه يلام شب ةفورمملانامهرلا ف ئاوطىدح الر شءسداشل انرقل قاس امسساكإمواساملأ
 || انشو ١ 1.٠( ةنسريلكنالااهلخد عرضمىلا هتبعماننا تزاتوناهلتحاف 0/4 .ةنشنملا مهعم
 مهأ 5 متراص تح اهونصح د قود الاىلا مهلةعبان لرلو ارم ةنساننيف ةدهاععاتهل مهكلغ

 دنهلا قيرطىلعةعقاولا هس رحل مهطقن
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 1111 ةنسىف ىشتسا|اذ_هسسأتناكو باينكالا نعءهعنت تاهاعبةب ةيلكزالا

 اهيلاةراشالا ته ىتلااسنرغبديلاقنالا ىارس“ى نمت وشو

 د اا هماتخ ىف ماقةرخاف ةيدأم )١( ةيق يقرمشل ادنولا ةكرشدل تدع مويلا كلذ ءاس ذو

 ١١ موفواهلا ع عيجفةكرشلاهذهةدعاسم ىلءةدرصملا ةموكاركشوام اًضءأ

 ةموك-+ارادفاشاب ميهاربالةهظعةيدأم (رويامدروللا) ندنل نيد مك اح عنصويلو 9

 لسرنوحدر ولا اه_مملج نهناكوةفوك- 2|لاءرد اهلا اعدو (س وهنأ |

 اهذاخت اوارتلكناةافاسصمن ءرمصم ىلعدوعبام همفنانأ الوطماءاطخ ةيدأملاماتخ فقل

 هود«دروللا لباكو نيليلةنووعدملاناكونوتسرملاب دروالاهوهدللوأ م موفو

 .حرذعإ ةقينأ ةلاقمنوتسرل اددولل لاق ةماولاءاهتنا فو رولامدروللاهلبافا بابل |نما

 لرنوجدر وللا باط>_عوضومنءءابيف

 تهقأ ىتلا تالافتحالا ةمتاخةملولاهذهتناكو ) رص ا اشم ب ميجارب ا ةدوع (

 حاب<نمفصنو ةعباسلاةعاسلا ىتفهتيشاحواشانيهارب اريماللامارك ازيلكنالادالو ىف |

 كمان أد_عبونيعدوملا فوغصنيبةيديدحلا ةكسلاةطحموعمدصقهنم 4 مونأ

 ىدنفابيداوعءدملاةيلعلا ةلودلا لاغشأب تالا اصوصخيورمضح نملك عادولا بح اوت |

 ةرشعةيدامللاةعاسلاو 4 ىفاهلصوف (تريسج) ةضرفىلا ىراخضل اراطقلا ىلعهّومهرفاس |

 قراط ل بجزاعودىلا اونرفاسو (زحنفا) ةيزيلكنالاةرخابلا بكر مث مويلا كلذءاسمنم |
 ةشقالاةعانص فني رهاملازءلكنالا لامملا نمريثكهعمناكو ارعهنطوىلا ةدوعلا ادصاق

 تال الان مميظعرادةمو رصمىفهدااواهأشنا ىتلا تاق رباذل!ىفوهمادختسالةدنطقلا |

 ةنسفوةيدنهلادالملا عمةراحتلالدابتدبصق |[ هن ندنازاحت ضع” كر شلاءدهسسأ )1(

 ١ مى" م ةنسىةيلك هلظا مثدالملاهذهىةراكتلاراكشحا قحىزيلكن الا نال زايلا اهم | +

 ةرادااهتحتفىتلاةعبساولا دالملا ةراداتلغتشاوةيسايسلا هب راحت نم ”ةكرشل هده تلات !كاذدعب و
 ىتح اه: كففدالمل مذله نم قبام عتف ىف منمتلغتش او ةيزيلكمالا ةموكحلا ةمقا سويا تحت ذاق سم |

 بقع | 806 ةنس ”كرشلاهذله تيغلا مةينيصلا دنهل ادالب نمليلقر ية ار حتخفو (اءالامه)لامح |||
 تارمعتسملا قاك“ ب زيلكش الاهم .وكعلل ةعباندهعلا كلذ نمت رراصودالمل اناكس نمةفلؤثلا دونك ا ةررف |



 ع

 :الاةلودلاءا ارز ووؤتادر والا نماريسشك ارازنأدعب د (1) نييدنالرالا يعز

 نم و (ماهنهرب) ادصاق مويلا كل ذرهظ نمد سماح ةعاس !!ىفتدنل نمرفاس

 َن ب 0 ١ كالا مالا ور نايس ع 2 ثحلاةيراصملاوأ ةيعانصلاندملا ام-هريعو

 2 و اونا لم 0 ولاماص ود صا 2 دانصلاهذه ضء:لاخدا و

 2 ' . امهريغو
0 

 حاسما اون أانضكو ةلاسالا مانو وطار اترك نيانل ةحاحالو
 ل نم ساخنا موبلاىف ةردولىلاذاعثةربوشل الاوان :ركحباواناطي ردالا

 ,ئاح ضءدغمحررخةحارتسالا دتليلو هموىضقنأدعبو 16 ةنس ويلوب
 نم بهن 'وءارقفلا مكسب ىتلاتارالا مة فيدملاعراوش مه أف ةيفخ فاطو

 ل وغلا ىلغأو ةورثلا ىعأ تغلب ىتلاةمالاهذهدارف | نيبديد كن ضيف ءارقفلا نمريشك

 ةدبنرامماهر اوحيةخذابلارودقلادوجو عم متاهلا نكس! قيلتالنك امن ونكسي

 أ اتناق ةيكوللا تاب هرعلاد_و هتدوعدتعو .ةئرلانك املاءذسهةرامحراهظا

 0٠ ارسلاراوتبعذنا روتكف ةكاملاةلالج لبا ماهنكون ىارسلاهجوتتمل

 ءاسلاو أ ىفىارسلاىل اينانث داعم نمزلا نمنتءاست رس اًةيصوصخ هل. اقم كلما

 0 يشاع (6+ ةنسويلو +) مويلاكلذءاسمنمةعباسلا

 كينومدالب ةلاحن ءوهدااودعص نع هلأستو ماعطلاانثأ ىف هفطالنةكماملاتناكف

 0 داو اتموكح نيب ةسبحلا ماودتنقوة دز زيلكنالاةراجتلل ءتموكحتد دا
 و 1 ةيرصملا

 | تملا هدرة شيد# رعئذلاس هلام قبرطنم رفا. عباسلامويل ةحيسمىفو

 : | ١ يامي نمساتال كانه ماسلا ىرصلا ىقشتسلارازئيح (شتوئيرخ)

 5 ةنسابماخش ليقوةامالا نفلعتوةمظعةلءاعنم 100070 ةنسزيهشلا لجرلا اذهدلو ([)
 اا م2. ةنسؤوهنطوةدنارار رحت ةيعاسلاتايعملافلخدو هتيصعاذف

 را لخدي لو ىبلوناكلا هيهذل هتفلاخ قرناقلانيملاءادأ هلوبقمدسعل لقيم هنكلو موممل اس 5
 صفلابلط هااكوهااطخعم كاذ دعب رهشاو نيملا ةروصت ريغتامدعد | ملا“ ٠ كيا

 ام 07 ةنسفونوة ب زيلالا ةموكملا نعت
 بح ا
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 اال

 سريلاو(ولرتو)ةعقاو ف(لوالان ويلبأن) رهاق 7 وتعلو ىذ) ادلاولوالاريذولا

 هن رضي رهتشاىذلا (ريدأن ناراشترس) ر وذومركل لااريخأو (حدربماك ىدحر

 ماشا رم_هاربار اريمالأو امسنإلت البال ايدنيقوعسا ساونا بهو ا الخ اوس

 رافمالاقانمنمدلمهتاملارظةلباقمدنكي |

2 20 
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 هي

 ظ

 ا
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 سوبا باقل (ماهنكون) ىارم- ىلاهطايضوءو هم يهدم 4 قفاولاىلاتلا ويلا فو
 د زي الا تالباقملا ف عب موهام ىلعا رحوانروتكم 1ك ةكلمللاةلالحح وز 0( تريلا ا

 نكل نب رصملا طا بلا نمد حالت ربلا سزربلا:هلباقملا شاي ميهاربا عملوا نذوب |

 ومس أن هو ناحرت سام رك 1 ربل امهلباقف كلي اثا. نامل سا نذأ» انئتسالا قب درطن |

 71 ةيزلكنالا نتموككنانيةتوملاوة مهلا 2 دال ءرارقسا ينو هلوصو ىلع اان هارياربمالا |

 هروْذل ) كرابسهجتن اسا) ناديمىلااعم ناريمالا بهذ "لباقملاءاهتناد عبو ب رمفملاو

 ا تريلا سثربلامهمدْف رح ناكرأو (نوتضاو) كوداابابلاباد- وفدنللا ضارعتسلا

 ناكو ضارعتسالا ل ىلا ىلا هلا فوفص نيب ب عسيجل اهح و مئاشأب ناملسو مشان يع 7 اىلا :

 نهذلانة_ثكرزملاةسناو>رالا هتوسكت نب رضا ةاراطتا باتي ايميها رباربمالا |

 (ماهنكون) ىارسيلاناريمالاداعضارعت.الاءاعنادعو (رونورنويعللا) .ناشنو|

 ىلااشاب ميهارباداعف ىارسلا ىلا ال -صوناىلاالاغتحاو ار درستوةفضتوجرخشا

 قدنفلا| /

 هس سسقس

 لاؤم نملك لع اوملاعيز وتل هملالاف:>الاروضا هوهعهح و هنم ١1 مولافو ا

 6 لنوكوأ) و.سملاا شا ناملسالمدقدت دو ءدعن وةفيطالانوئفلانادممىف قيسلا بصق أ

 قيده ورو وك سكس كودتسنراسنرلانباوهو 1811 ةنس سيربلا انا هزل ) 0 ٠
 لاعالا ف طقلخ اد غودالوأة ب "مهنمتقزرو | ةنسايروتكمةكلملا هتجوتمئايناملا |

 نونفلا ب انرالهن امخو ةيلهالا تاعورشملاة فاك هتدعاسعهيلاىلاهالاةلاهقسا ىفدوتح الب ةيسايسلا | ا

 قونو ىدوضخلا ساحلا ف اوضع 1 .رام دل نيعتوهد زيلكتالا ةيسسن انامل اريل اهم مث عئانصلا 2 ظ

 هفرع نم عسينجو هب وذو هلهأن مهل ءافوسأم م١5 هم 1

 "(ةيقيفوتلاةجملا) - (©20) 7
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 ظ .ىتلازرخابلا دل (سرد) انيمىلا اًوزراسلةعدقلاران“ . الاوةيخعراتلاةرمشلا نم

 | ةضرفف تناكل ب رجلاوزجببب بانيما ىلا لودلا نماهنكمت مدل هراظتتابت ناك
 نمةسداسلا ةءاسلا ىفودّوم-اهيلا هجونف(روب رت) ىدت بس دانيم نم برقلابةريغسص
 ًانيمتاموودسع ةعرسر هلا ب ابعت ةشةةنيفسلاراضلاناررلا قل طاومنول ؛ مود

 1 .ميهاربابزيلكلالا لفت-ادقوىلاتلاموملاحايصْنمةعساتلا ةعاسلا ف( )١ (ثوام« تدوب)

 (لجوأساراشن)لار اريمالا|ثملا ىلع هراظّنا ناكر ارهامالافتح اريل ىلا هل ورد :ءاشان

 (نسكيددوونلوك) دوج نيءدقو ةب ةيدلبلا سئروةيماحلا طابض ع.جوائرملارا دمكح

 ةبرعل اًدغالا فدعلضتل ضن اامناو نلكت الادالب ىفهتماق اءانث أ هتّفارم محي وط) | نم

 | (ىلايسأل : رحل اناويذىلالاريمالا هيدصلهجو ولم هناجر نبع هيرب رمالا اوم غتساو

 9 هتيشاح .وهجماق ال”عأىذلال ارملاىلاهوهم بكر رةظربحا ارتست انهت دو

 ا | هاندا دياناوبسا هيج دلو عيداعتدطاانغا ل لما 1

 أدعاف ديا 7 000 9 ةرامقا الممست نا اواهبف ةركشو

 ظ ْ 1 لأ حدملانمملاف امو ةراب زلاهدهنعةزيج وةراعنهوعم هل اركشنتف ةريص م ناد واهس ب رخلا

|| 
 1 | اناطد زب ةمداع (ندنل) ةنيدماد صاقر فاس( ثوام-تروب)فامويهو««ماقأ نأد هيو

 ْ ا (داقيمليتوأ)ىلا او اوتدح وورهظلالم# هنسوينول / مو.فاهل هوفىمظععلا

 هدلاو قحىف

 1 أ دروالامضحرهظلاد_هتيناثلاةعاسلا فو هتيشاح عمهةماع الهوم درحاتسا ناك ىذا
 ا ماهللخ ىفليقام لعن هد وطةدمثرعسا هب سلب اقم ءطبأقو ةمح راختارز و نيد ربا)

 1 (ليبثربور)ريسسلارضح مم رصم الص: ةناكىذلا(ليددماك) ليث :واوكلاهوعمراز

 1 بك ارملاريعتل ةاعسنم ضايحو ةمهمتاب سرنا وشن املاح ىلعةعقاوو ارثاكس |نيممظعأ ىه ) 1(

 ]| هذه ناكسددع غلس و ةيرحبةبسردماج و ةليب رحل ارتلكست | نفس ةفاكعستاهنيمنال ااقي وةلسزحلا

 نينو ىركل ا انيملانتينامورلا د:عءف رعت تناكوةيتونلا تالئاعنممهلغأ فل أةئامع ءاهز ةنهدملا

 (سونحم
 : ردوا
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 لعل دامت ةيعاتصل ا نمدريغف 0 رولا ةعانضاإ روبل أ
 ةيبئحالامالانيباهمدقت نان انعشدلاو ةعاندل اًداوملا ىلع عالطالاب هان فاغش 1

 ةعاشملاءورفر اه اومنقت وانت رعلا ةلودلا تناك المنا عمق رشا |فاهطاطختلاو |
 مث افيتسابن "الاانشهدت ىلا رغلا ممال اكل تناك اهيلهأ نيب مولعلاراشتن ناهز اسما 9و ظ

 ةيربربلاةنوس ناو شحوتلا ةلاح ىف ةيعانصلا | متاءارتخاوةيلعلاءاشالا |||

 (سرام ىدناش)ن اديه سراي دمةيماح ضارعتسا هّوءرضح نم و موهفو |||

 سماخلاا ىالالاو ةلايخللا نمفال ؟ ةتسوةاشملا نماغل أن برمشع وتس نيت و ا

 هريسغواشا ناملسو (رومن ىد) ءودلا ىركسعلا لافتحالا اذهىف همدصو ةيحخوطل نم
 ةحامسااهدهىفهومزالوهوقفار نيدلانيب رضملا طامضلا نم ا

 ئ ىلع ومس مزعتالباقماوتالاغتحالاهذهدعيو ( الكا ىلا اشم يعارب رع ْ

 ةيواسترفلا ةموكلاهتدعأفةيرصملارامدلاىلا هتدوعل قزيلكن الا دال, ىلارقسسلا ||

 نيب لدافلا شناملارخ ئطاش ىلءة-ءقاولا (سد) هَ دما وك راما دارا 1

 ةلالحمووم عدو ومن 'ولوأ فو ىزلكنالاربل اىلاهل_ةئلةس وقرا, وارتلكت اواسنرف رف ١

 هتالئاعءاضعأ عسجب وكامل ا

 تانرعلا هعمنم عم يكس رفزي رانةحررابم ىلع هوه مزعهتمثلاثلا مويلا ةحيص فو :

 فونصو للاهالا فوفض ندد لفاح بكومىف (رازالنا) ةهط4ىلادح -ووةيكومملا ١

 عمدا نهةقر ذهراظتناىف لائهناكو لايقالاو نملة طغ الص وىتحنيعومل :

 راسليلقدعب وهناروايربكا كاملا ةلالب لبق ن هدّوهنعّدو و عادولا مساهم مك ١

 اهلام عمةنيدملاهذههفقوت مال و )١( ناورقيزط ىلع (سد) ةدمادصاهراطقلا

 ةبسسنكا اهسفام :رهش أ هعدق ةران ا مع وارتموليك | "| هفاسك سد نأ نعدعرت ةمطع#ثي دمىهي( ) 1

 ةيخغرات# :رهشاهل لعبا مواسنر في ةيحسملا ةنايدلاراشتت اءادتب ا دنع عسملا ثلاغل نقلا ف تين. :

 ةقرعع ( "| ةنساورح مايلعالا ابلع مكمل اذيفنتو ( كرادناح) ةاتفلا هك اخ روهدلااهوعمتال 1

 اسنرفعممتادبرح ىفىطسولا صعالاهذهىاوناكن يدلازيلكمالا |



 : لما 000

 كءروةبضولا هذه ىلءءال.تسالا ةئمعملا ةقرفلا موعد _هاشل نينامعل اًركسغ ضاعشت

 1 نافل تحاك اهلالتحا نينرع 15 ةنءام جاك مالوم امذه تمعن أ
 ش نيمصن 5

 . له ناد بو ةيركسعلا تاكرلا ىلءم هب ردو ب واستر ةلارك اشعل اماظت مدور

 000 اك نعد اما دوسز علم مداقس < نماودح وولددملا

 ىفو ركس ةلاتاقال_ثقدّوعساز رهظلادعتعا رلاةعاسسلاو خ ىفةرواذملات هتنااملو

 ماعلا عا تنأكو دذحلا ظايضوومك اهدعأ ةيدآمىفماعطلا ل 917ه كالا ةعابلا

 ةعاسلادنعالا سب رابولاهوعمدعي اوراهزالا نمليلقاهاا ذب قدامسلاو ف ةومسلابةْن نم

 ْ فوهاروإ(كيا) ل يواوكلاو ىواسنر غل ًئاينانملس ةيكولملاهّبر عى قفار ةرشاعلا |

 عياسلا فو ةبكولملاةناذتكلاو (توتتسنا) ) ىلا عجن اهو عراز ةثمسداسلا مويلا

 | ”جسالاووبلا صدخو تب هركسعلاةيلاتيسالار از نماثلا فو" هنا ءرضلا 2 فراش

 ارجوا نهدنا يلع علظاا لفة رعلابتكلا نمةناضتكلا هيوتحتام ىلع عالطالا

 نات ناكءاوسلودلا نماهريغفىرخ 7 ًامسلاهضعبلدجول والام ريل غسفنلاتكت |نماهيف

 ماه |نمرثك اد رعلاةغللادةسنجالا لودلا ماها نمسعتو برغلافوأ قرشلاف

 ظ 3 ةدمالتلا ىلع اولا عي زوتب لافتحالا هّوعسرضحمنمرشع ىداحلا مويلا فو اهباهلهأ
 [ءانزولا سي (تلوس) لاشراملا هوعنةبععناكوزيراس كاذذان يدوجوملا نيد رصملا

 || ناكمنالذ دج ءاخناصوصختذمالتلامدق:نمددانحرسف(هيسناينومىد) كودلاو ||

 1 نوثفلاو عدانصل اسر دمريمالا باتجر از رشعةعبرأ مو فو ارفاو فراعملافو ارهام

 || ىلعاماولدّتساتاظؤملم ضعبامتذتاسال ىدبأو ةيكاكمملات ال" الا نما مبام لك دقفتو

 || ىلجب ومس فرشلاتلامويلا فخ ىتيبطلا اك ذلاةتثو ركل ادقؤ نمهّوملام
 اه هبل ارضحو ناسرفلا ع نءمعجب همدقم ةلافتح امم + ( وبانس) ثامعالا

 اوهةمالاءارآ ةكاشاةو قلاده تاهف ىتلاديروشلاةم ا نسساو

 رمهدي تام ارتقوا, ازآءادبا ىةمال انءاون ونمل وهل تاتنالا نوبي نيبودنم
 رانالاهاهأن عبو. ساترصعنوكينأةوكلذىأرالفتارييغتلاوأ تاجال_مالا

 | د: موج سعر



 5 كلا ظ
 لعتقرحأ ئلادو رابلا قتارتسو ع زاوشلاةنك ولما ئاعلا ءاضءأرئاسو كاما ر وضح ||
 مملارظنملاذ_هنمريمالاوعمرسقدا.ءالاو مساوملاىفةدا.ءلا ىهاك نيسنسلارهنّىطاش ||

 * ةيرصملارابدلا ف هيقر وعسل ق بسب ل ىذلا ||

 ىدحارضحسو ايلعلا ف انثتسالاةمكشىارسمومسرازدنم + اولا ل نفل
 هردصتا-عهومساريعيو بت كوالا لاوق أ ص الم هل جرت صامل ا هجيرتم اكو امتاسلجا !ٍ ظ

 دهشف اهبماكحلاريسةيفبكو اسئرف كال اس ترتةيفبكملحرمشدو ماكحالا نم 2

 راردلا ىف هلاشدانهعم نمد _عووةراضحلا ىفةمّدقتملا مالا بترتلا اذه ةيحال_هيدومم |

 نمه-لعامو قوقطسا نمهلام "لكم عملا نب أن يبالي ل قولو ميلعتلارمشتنيا غبي رصلا |

 وبام ه.ثالثلا موفهجو ننئالاود-الاىو.هوه«حارتسان ادعو )١( تابجاؤولا |

 اهث ارباب ث مما مأتاةيركسعلاتادوانمارضصل (ع) (نيسنق)ةعلقلا رووح ةنسأ
 (هيسنامنومئد) كودااو ( روم: ىدإ كولا لانه هراظمنا ف ناكو هرئازومسنالافتحا |

 لصواملو نيسدنةهقاو ل ةةروانمءارحال ىدنح ىف رمعةس+خاضد أوكل الات |

 ةياغيرك اسعلا تك ررهقو ميرا |هماغنأبةنركسعلا تاةرسوملا تيد هوس

 ) روودن رويعللا) 0 "لغم اهنهىفاءلخم هوم« ناكود>ا و صخش ممن اك ماظتنال ١

 تناك يلاعةبضهىلانيوعدملا داوقلا لكو كاملا لاحشأ عمهجوتفاس رعاداوجاك ارو ْ

 سمو نب ن الا ليقم ركل ا هد ج هيدعوودانغام لوالا نيفودمم مظعملاانوودخؤمققحدقل( | ( 1

 ىلع ناسن الا نمأ قادس ناك امجتيرصملادالنل الكف اهميعتوهبلهالا كا هناءاشناب ةنسشنتسرأو

 لكى لعق كإذلو ضارغالاءاوهأ اهم بءالتتو فاسنعالا ىدتأ هقوقح ثدعتال نأ ن مو هسحورودلام |

 لبحامالولىتلاانازملاوننملانمانالوأام ىلع مرك الاؤيلمو مظعالا اود خو ممركشر نا ىرصم ظ
 لطم ا لعانلص> الولذلاةقب رنمانصلختام  ةف. ىثلاراضتلاوةفيطلا| لاضحلا نمدؤممةيلع
 ةققدلاب . ماكحالا قرت اول دحلان ىواسدةهشدم لا .تاههتاهيهولابجالا) السلا رويضدطالا |

 هءازحأو هلاحرو هلامشساو هلاحناناعتمملازالو اريضءاووو .اريخةيعرلا نعمشاءازقس ماكحالاو

 | | ةنساسنرفكإمث سوح وأ نه ولاهاش تارتموليك ةهتسوم نس رانزعدصبتةعلقىه(2)

 ءادعا نمهب ره ى شك نماهيف سدح ناكو اهتعانملاهلوخد نم ءادعالا نكسمن نأ نود. ةصريغترصوخو
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 ا رقاعلا ققااروطارمالا ةثحد ةث ةظوفح اهبوىا هللا ة-ينيملاةعاقلا ىلا لذا اهبكوع

 دعلنو [م1. ةحس رعند 6 ف(اهبنفددقو) ناله است 21 رح نماهعاح ران

 ةبازتنمىالملق نت كلذدعبوةسرحلا ةسردملاةرابزل هج وواشأب هاربا هنمحرخة هرب
 فدعا سوست ةيداهفءاشعلالواذنل هينسناينومىد ودا اىارسدضقايتوأو

 ظ هبحاو ضع بنام ايقودر ازلاما اركا لوذلا |
1 
١ 

 ادعت ع . ةعاسلا ىف هوهمسغذ امى ةنس ليربا م. ققاوملاس جلل موو

 | *نل-.حباروضلا نم اههفدازاممٌرسف لارا رتثلاع روبن ك قا قام ىلارهظلا

 / | رصم ةغلشب كلامملال.ةةمهيئريق سارو 00 ا دويل را اا موصل

 صج معن

| 

ْ 

 ظ ظ ةسورحلا

 1 ةم_سانل ةلوداا رباك لمةت_سيناك ىذلا كاملا لب (ةلاحآمدهحوب واملوأ ةعجلامونىفو

 ١ ْ ةح ردنمرو ودنويغألاناشد"هلب اقملا دعبهسلا كما ىد_هأف ةمشفلاهذا ند

 ٠ نماسئرفورصمنيبام ىلءتلد يتلا ةيدها هذه ىلءريمالاوعسدركشف 0 روك ت ارح

 ا لابقتسالاةعاقىلاكمملا ةلالسعم هومسل خدمت ةبءاش لكن منيصل الن قافولاوةبحا

 || لعةيروةيكلمتي مسالم فالبتخا عمنيئنهملادوفورو مدهشو ةيموهلا
 || مساق دعي ناكفهمسنادن ومىد كودا اهوعمسئاخي ناكو مهلاكشأ ] ومهسانجأ !فالت+ءا

 ا أقانرف اريزوناكح ىذلا سريتو.ىل ىلعهرظن عةوامل وامهمامأ نمّرمن ملك

 || لوبقمدعو ةمواقملا ل ءةبرصملاةموكملاةد_ءاسم ىلعرد-ه ملو [ميؤ. ةئاس

 || دوو ايضغ طاشتساوهوه-هج و ريغت هياء كااذ ماكل ودلا يلعاتضرع تلا طورمشلا

 ك0

 7 2 رسب عج مسح

 || ليولابجوأ هت ساسءوس ىذلا لجرلا اًذههجوريل ىت-لافت>الا اذهقدو ل هنأ

 ْ َ هرصلاةماؤل

 | اي وساملا قول هتارسملاهوعمداعةيكولملاتاغي رمثتلا موسرءاضة#: ادعو

 ظ ا هجّوبةملولاءابتنادعبو لتالا|نرفري زو تلوسلاراماهلاهّدءأ ةبدأم ىف ءاعطل لوانتا

 'ء مولا مقط من عامسل ةيكولملاةيارمس !!ىلا ني وعدم ارئاسو ريزولا بانج عمدوم»

 | | هومسدهاشلءللافصتنمدنع ومي كلم ةلالد ديم ءدالاغتح !سدرابة.دلب هتدعأىذلا

 روصب



 ااا[

 ىرييت ل يثولكلا هوم عمنلكو ةيكولمرخ أت اد رع ثالث اهعبتيو كلما تالبطسا ىلايخ

 || لوو الو ريمالا ةيشاح:ن مهريغو ىوا سرا اشاء نا_لسرن "الا تامرعلا فوه فارل نيعملا

 ىلعهر كش وهف اص كاملا ةلالج ىلا ىلاعلا تاببلاريغ_سهمدق لابقتسالا ةعاقىل ادعم

 نطقلاف هتحا.سءانت أ هلت :اقملا نسحو ما ارك الا نم (هيسثابن :وماكد) ودل لت همقلام ا

 زيسكرملا كد ىواسنرفلا اًماننا_ملس: هلباةمءانثأ لاف كلمانأ ىوردتقو ى رصملا ||

 هلوقي كلا هيلعترف "نويلقنيدمىفاطدح أن كىدلاون لبالاابلا كلاقف فيسكد ظ
 2 الا عمالماقكلم ام اكتنادءعبو اليتوافرمث : كديزباممكلذنا ا

 ١ هنءاج ىذلالافتحال !سفشن ةيارمسل اىلارمالا ومسداعهتيشاح نم ٌ

 كلملاةلال- ةدئام ىلعءاسملاءاعطلوانتل كلما ىارس ملا هّوه-داعمويل كلذ ءاسمىفو

 مهارب ١ سمج قماعطلاةع الا + ةعاسأ فكل ا ماقن دوعدملاوريمالاريضحا1 وو

 ةك-امملالاجرربك أن منو ّوعدملاناكو مذمالا هوز مامأ ةكلملا ةلالبنيتنءاسشأب |||
 تناكو لكالاءانث أ ث ي دحلا فارطأ ن ورضا او مما بذاحت مءارزو وداّوقوء اره نيب

 ىلاقرشلا فة مموعت الاس نعهلأستواهظافلأ قيقرب اهفيسض فال ةكذملاةلالج |
 هزقمىلاا شا ميهأربارمالاومسداع وءاسخفصنوةيئاممةعاسلاو ف ماعطلا ىضقنانأ |||
 هةدشاح نم هعمْناك نهو ى ةراسملا لآ هول ردا :ريلالاىا ازرع ١

 نويلدانروطاريهالاريقةران زا ( ١ ديلاقتالا ىارسىلا هوهءهخو وهلم ؟مب موةكنصففو ْ

 لبا فاشابنا_هلسو ىريمت ل ولوكل اوهيسنامومىد لود ةرايزلاهذهىهتحولوألا | ظ

 ىواسترفلا شدا لوهك نم طاضلاواه.ك اسوي رد لودلا ىارسلا باب ىلعدو عمن

 ىلع وا هاكر أ عيم# ىارسلا هومر اق ىلاعلا هيانطاوظعت حال سا انيلماح

 اهناعصث نمي سكلا نعز هد نمل قهاشلاءانملا|اذهتصصخ ىبل !ةيواسنرفا اةموكدملا

 لرنغ اهفرشن ءو اسمنءعافدلا فهئاضءادح أ دقني تباضالوأّن سلاف همدقتلاما ||

 همكح :دمتغل, ىدلا انرفك|مرشع عد ارلارب ولدهع ف. هنسديلا والات ارست د1
 زهدس وأ قونو تا ونس سمخ هر عو | 1 ةنسامو | 78 ةنسى دلو هنالهن-نتعرسؤات ال“

 ؤ/ 06 هنس /
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 1 ليقف (1) نونرو ةيزيلالا ىارسف ةماقالا هوم دوعدي كاملا نابوربخأو ةيكوللا
 ظ 5 ور رورم نم هةموكح ان نمرهانامو لوقلا نسح نمد هناك ام ىلع كلاار 6 كتالذ

 ددعأ ىتلا ةيكواللا تانر ءلا هتدشاح عمدوه »بكر م اهب صح ىتلا تاخر "اسف مهتلباشع

 توخ ريتاج رع .”ءالكناكوىلاهالا فوذصنب ىارسلاا ىلا اًوئاوراسو مهراطتنإل

 ىتحةلاخس هذه ىلع اول ريلواسلاو ومهقنا ظقدلفاشاب هاربا شعيلقرصم تلف ,واوقب

 وهده تلا كرا هذسهذر منوه« ةماق ال دعأ ىذلا ل !ناكو ىارمسل!ىلال دو

 هو | وادع[ كلاب لاومبلا ةريزجنمهتدوع دعب نويل ان روظارمالا هسنماغأ 1ىدلا

 5 : : : 5 2 وطاريمالاموثل اذ عمناكىذلاوه
1 1 

 اوس :لباقم شلل لباقي نأ لبق 21 و 0 ىواشاب مهارئاوس ىضقدقلو

 :احور ز وهدالوأو كاملا ل_ةدحا ا موب ماهم ةليدملا ىفابم ىلع علطي وعم

 تالماقملاةماقف (2) ىرلب ,وتللاىارس دس الددا سسنربلاو كل اروض<عهتلاقع

 ”لودلاإ_ كلذكو شودملا سر ةوسكب ايل مل !ةلالبناكجو ةلافتحالا

 ا ئئ رج لاريسأس ف سالماس الن اكسف لقت اوعىد سوبا امأ ور ومن ىد

 ١ ع وطىالاريمأة وك ه يسنابن وعد

 راسب ؟رابساملد لودي سقتاملا تاوس لاشراملا ا لابقت_سالادنعارسضاحناكو

 كولا ىاربسلا ىلاريضح ةهربب ثا ميهارب اة ىحشل بقوة دج راما رظانوز يجو يسم او

 | ىيدنسعب اوالاةعاسا|ىفدهروضح ناكو اشانناملسو ع دملا ىلاعل اب ابايلاريفغس

 ||[ نمالايخاهمدقت امام هارباريمالاو جدل "للة يكولملا ةيرعلا تايقأ همودقد#فءو

 0 || قع نيماحلا سدلاهارتشا مت هيداليم اا ؟لب ةهنسهيب رثوتنوكلااهان ةرخاقة باري ىه 6

 ءانئاةمالا كالما نمض تحردلا مت اد ةنسرودابموئدمادامهتقيشعلاهادهأواسن رف

 كإذ نمت راصو ف ةنسب روطارمالا هكر أ كونا نويلبانل تيطعأ مث كوالا ةءروهما

 ْ ناالااهنكسي ىذلاو هنييعتةدسانن !ةنروهمملا سئر نكسلةدعمت" الا ىهوىلوت.ت كإم لكل هعاندهعلا

 001 الاحهب راسنرقلاةيزوهمإلا سئرونراكىداسويسملاوه

 دهعفالااهؤان تاو |6074 يا ا 4 ؛ارسلاهدهل ىناملانا 69

 أل تاموكح باقنابناهتيدوهججءاسؤروأ رف ت0 ساو رسول رادللا

 : دعب ةينأت نيتمو | مال[ ةنسولام 6+ قنوم ؟لاورتا؛ اهترحأ
7 
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 د :ءايداحلاةعاس نايات ديد ةنش اولاد ١ قةشيلا دا د

 ناكىذلا هدبط هّتسع؟ناكح و (ن المت سكىد) تاوك« لارنثا لعين أ نودي رهظلا ْ ظ

 ةئيدملاهذهراز ثرام . ىفوتامالا ىلاداعز:موهوم«ىضقنأدعيوالصأ هقراشدال ||

 نمةقرف لانه ناكوةنيدملا راش تدوعد:عمةفادولارثلا|بيفداباقف ىرخأ:ىه ||
 رورملةنيدلا نمبر قلانرعر ىلع نغسلا نمةرطنق عضوب لغت شت ب راسا ناكر اوهدونج

 صونمزرلا نمتقو ىضميلا جب لو ل_يلهلانملقأ فهعضو ّحةنيرقلادصقركاسعلا ||

 يرق لاداج مهل ناقفازوتكرةعرسو, رادع هومسروض شيلا هيلع ||
 ىّنش دمملارهسلا ىلءعمزع لي ربا لئاوأ ىف هّوعدل ءاف ثا *لامتامولابقالاونملابا وعم ||

 ارك اواسنرف ىتموكحمىلا هللا جر لاولاّومم بنتك كاذبمدلاوريخوةردئولو سيرا |

 ظ ةحامسلادصقي مهلا هداومودشب امهر

 هينرق نمهتيشاح عمرف !اءرداب كلذ نم قة وامهبلا تكمدلاو ناباشأب هارب الءاسإف

 فناك ثيحروةنيدفودروقيرطنم ١م ةنسليربارشنمىناثلا فصنلاىف |
 مور هظد ءيىلوالاةعاسلا ىفةرهازلا سزراءىلا لصوف هب صا ىديدحراطقهّوعمراطتتا |

 نما هيلع نخىلا ةمظعلا تدل فقير اءانئاهوهسيقلامركذ ىلا ةجاحالوهسنم عه
 ىقيسرل عون هرورع ل هتجاوا هلي اة من سحسأ ل بوق هنالوقن نان وتكتب تالاغتحالا ١
 هلبق نم قرشلا ب ناك

 ؛لودلان ارواند_أ (ىريبت) لينولوكسحلا ةلطملا فيصر ىلع هومسراظتن ناو |

 نكلمملاةمداعىفهتمافااءانئأهتقفا صودتاك الل كمملا ةلالج فرطنم (هيسابنومىد) ||

 لاجرومافنياهالار هاه جيراخناو الانس ةيعبا المقاس ا
 "لب اة عفرعشتال لكل اقلب كانه نيدوح وملانيب رصملاةدمالتل نمد اختو أ

 نوبرصملاةذمالتلاو هتيثاحهتعتوراطقلا نمهّوعملزنف مهتموكح ععىلوو مهكلم لن |

 "رلئاعلاءاضعأ ةفاكو كاملا ةلالح ن نءابتان لوصولاة مالي (ىريبت) ل 7 اهأنهوأ||

 (ةيقيقوتلاة حب 61 ّ ) 3



 03 ْ ظ 18

 دن اشلاةيش رريلالابج نيباهفورامنلوطهوومراسفليصتلاو مارتحالان معسبف رلا

 لع ةفطصمةمر دنمارك اسعدجو نيضطسرفةفاسعةنيدملال صين أل بقوول مل نمءرج
 ريالا دحر رظش لارا مق ىلعو ةيدوالا فنوعم جت لالا لاه او قد درطلا ىناح

 ٠ لا. |ناكسدنعةداتءملاةداعلا ىهاكمهجدسأ نلماح مممابلرف ارذل ّ نيئيزتمىرصملا

 ْ | مهقداني ىلاهالا قلط أ هومسمودقب ناذيا (شنارفل .ف)ةعلق نم عفادملاتةلطأامدّرحتو

 || نيلماىلاهالا نمريفغ مجم رعب طاحأ ليلقدعبو مفمالا مهر از ماقلا هظعتءاوهلاىف
 || قدانملا قالطا اوعناتتف ةنيدملا ىلا لصو ىتحهبعباتموهلنيقفا اولا لو ةدّقّتم لع اشم

 || اهسيسقودلبلا يشم دملاهفب شت دنع هراظتناءناكو ّرشللاوحرغلا تاوصأب نيلاهم

 ْ اهلالخىف رهظا و لوصو) اةمالسىلع هوهمأ ممنهج وةمطخامهنملك نطح .ودرلب اهو

 [|| هءاقبلا بطي هتزابعامهنملكّخو مرك الا هنانح فيرست, فرشلا نمو _هدالب لانام

 ظ نس رعترض نتا الاو للعلا ىفاشو تاناكلاعديمو تامسنلاٌى ران نم

  تاملكلاهذهاهيلعاب وتكمناكو هبانطلانس زتوالا فتحا عراشل وأ فت مقر صنةر طذق

 أ ماع ورعارست هلق مالا بايدنعو عنيبيبصأ و رنات ىف رولا ىلا

 ْ ا )0 شا نرحب ىلا ركنا انما ا لطم ممل عدرالا لمملا

 ىرصا عسا. اضارف قب د
 ظ ةدنكول ف عبف راهبات همناكىذا | لحن ىلا ناونالب هح ور ماسجلااىلا هوم _صوانيو

 ]| ءافثللابلطر شا ةعبرأ ةينرفءاسفهومس ىضقو ادب ورفارصنالا عم اذ خو ماسجلا

 || روتك دلا ةمهةظحالعامسهقفاو ءاوهلانا ثيح مون نءامول نسكن -ةعكتناكف

 || نعاتحرابمل مفو ةلزعنملاة هللا هذهىةماقألا مئسمنكلو صاخناهبتبطذاملال
 ]| كالتسكىدتنوكل ارت اانايحأهروزي ناكمذ هسيلع هبيبطديدتالولا ببةماقالا

 ْ تارايزلا هذهتناكا امد ميلقالا اذهىف ةموكتلا نظومنم ضعي ونادي ربىدروأدئاق
 ||| نآينب رىلاهبجوتلا.ناملالروتك دلا لن ذر اريضرهشلثاوأ ىئفهشسلستل ىنكفهليلقلا
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 ناولسو هظفل قرق 2 اومدلاو باديسلا بطلا هراصو صق رلافرععمج قزقمومدلا | 8

 نهم [هئاقتا ٠٠ سس ع نوم ا و 0 المن هنح 2 لادسمر ارانبعن هلم رتباشاب ||

 نويل ون مه ”ىسلاهفطعتَو ا

 عج و تاق رباؤو شرو نمةْسدملا هن وحامهومسرأت ٠ 00 ةنسرمسد لو ةكدص و |

 نمو ةسرغلاة فيطالا|متال [ىلاةقدلاة اغيل ما هللاهجرناكو ةيعانصل انكامالا |||

 هركش ةوقوردمالا"اك ذةّدح تان راغلاهذهى مدنهم شهدأاقو ةسحل ا اهتعنص ّنسح

 تالآالا ضعي نيسضتا تاطورلم نضمن مها ىد هنا تن ةيكتاكملاتاسلرنل ل سا
 اًتلطممولعلا نماهريغالو لب ةيسدنهلا مولعلا هومعلءتمدع عم

 9 موفوت اق رباقلا نادك ًاؤةنيدملاهذهراجت نايعالةرخافةعلولوأ هم ع مولففو |

 اءادهلاعزو ندعي ردناقر واد صاق اماسرامنم علق ءاسمّةعنا رلا ةعاسلاقوهنمأ

 ديصقبة ندملاك اس ىلا كنرفةثامسس واذلا طعأو هلاقلي لوتس 1 لاا
 ف 0 مول ىذقو هنم 1 قرداقر وة ضرفيلا هوهملسصو وءارقفلا ىلعاهعيز و |

 0 ادعيوهْ .دملاراكمومسلاهدعأ أدهاو فرهظلاماعطلوانت سداسلا مويل اىنوغشتةس ْ

 هلباقفليصالا تقول سقاها هلوصوتاكف ١( ) ( ناش , رب ةنيدمىلا ةؤعم 7-0 اولا

 ةركسعملاش ومما همامأ ضر ءّس اوبر كسع' لي اقمنالمتسك ىدتن ةوكلارتملا كانه

 ةيطع ةرخافةملو فتنوكلا ادن عءاسملاماعطهووملوانتثاهيحاو ضو ةنيدملاهذهىف

 لوانت هئم "مويفوةيماحلا طابضو ةنيدملا نايعأ لكاببلااءدوموهسلاهدعأ ناك ةر أن ا

 قدوس ةأسدتم م م و ةصيصفو (ساف) ىيسملا وعدملا ميلقألا 0 ّْ

 ىت>هداوحاكاز لرب ونالينسكىدتنوكلارتلاهسقيرطفهقفاد و وةين ينرفلاةبرع

 ءالوو صالخا عادوهزممعدو تا دعبداعةنردملاو ءاح را تولتك 5 ةفاسوومالا |

 هماقعق ملت امزكب أشان ميهارب اريمالا لاقتساب زقه دم اول سر لارغشا ناكو

 ةقيطلانمة رح همه اهلورتمولتك  ةبيتامتةفامالارل |نعدعبتالةنخصح ة ني دمىه .(1)

 نيبةلإ صوم هيف رببلابج قناضمفةرإبا قرطلا نمو اينامسادود_>نمسرقلاناهدوح ول فوالا
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 ابا نطصمةيربلاتا ثلا نمرسشع عسانلا ىالالاو ةناَترتلاقيرط هج عا ذطصم
 نمت را ولاةمدة مفك هوم ماقال عملا ةموكسحلا ىارسلاةناسرتل اباد

 ١ | ةةديبب نعواشابمها 7 .ارمالاو مسمر صلاورب ربلا طايضاهعمتب ةمردسنملا

 ديلا نير دك ددءامهفاخو بهلابةشكر هزملا ةيقرشلاس المار قش ن اسال

 ظ ” عر .زموةشقملا بيك ارتلاو رب رملا,ةاللاتاكبشلانلماجنيمتادوسلا

 1 7 مظلل ركتلاو مدلول. لرأي اهب لخلاوىلاعالاو 43 انعلافوتص

 1 املس رطت ناشر ريفر دلافر ويقابل يس مه ةني دم ىلا شا ناماس هرفاسىلاتلا موملا ىف ث

 ْ 3 .. دمى لا اشايلاداعةنر ومأملاهذ_هةيداتدعا وهيعناتو رمالاةماهالةناللاتالحما

 | ةركسملاةيوا برغل ةقرش ئه نالت اكىدتنوكلا لاخلا ءاعددقناكو ناين رب
 ! هةهرشحن أدعي م هلاما 13 ًااهلعىلعتنوكلامزع يتلاتاروانملادمشلةهطاهدهىف |

 : هريمأراظتت الر دناقر وبةنيدمىلاداعتار وانملا

 ش ٠ ]زلم ةنذمادصات نؤاوطةنيد هزم حر 250 ةنطرخف' 4 موفو

 ا ْ هوس لوزن دنعواهعا دم قالطا عالق هتيح سموا ّ وءلاكاذرهظدنءاهلضوف

 ٠ هؤهسلو د زن ناكو ةموكا ىرومأمرئاسوةيماخ ا دئاف لوب ودتنوكل ارنا ءلبافربل ىلا

 || لزنموهوةيرصملادالبلا عمفمتادتايالعمهلنيذلا نيرو منملاراعتلاد-> ؟لزنمف
 ٠ ةموكلاىر ومامدوعسا ذم نا.عأو راحت نمدلبل رباك أهُرآز كانه وىرتسا.ناوخا

 || عيج كانهدلباقو ورتاشاىلا بهذ ماعطلا لوانتنمغارغلادعبو مهلاهّدعأ ةبدأمىلا
 اا يهرو ورسسو أمم سةساراسهظادنع جخرفالاةداع ىهاكقيفصتلاو لءلهتلاءنيجر فما

 ايا ىضقف تاوخاك راسا, لتس ىلا لابقالاو نعلاموهسداعصيخشتلااءاهتن ادعبو عأ

 هدرورمدنعفاهعراوش يه فزموةئيدلااذ (ربخو ؟".) قئاوملاىلاتلامو.لا فو 8 َ ١ 00 حاصلا ىلاه يق
. 

 ٍْ 1 ”ناهلو هوهم ف طعتف“ هلم اروهزلان هةقاردومسأ نمّدقراهزالاتاغئان عراش

 |١ امارك الو ودتتكلارتماهتسعأىذلا (ولابلاىلا) هوة عساتلا ةعاسلاءاسمىفو
0 

 ا اهي
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 نم (1) تولوطةئيدمملااشا,ناعلسرفاسونيجة نيد ماشا يهارباةماقاءانثاافو ||
 اهل_صوفاسنرفذض أ ىلادمو دقن يحدريمأ ةماقال ةمزاللاتاسئرتلاءارحالا سئرف لاس |

 نمرسفغمجوةموك1 ارومأم كانههراظتنافناكو 6١ه ةنسربغف ٠ ىفأإ

 اسنرفى ةقاذلا صصغعرجت ىذا !ىواسنرغلا عادلا اذ #هتلياقتل يف لكنماوب ىلاهالا

 رغظل اورصنلادالاكمة نسي ريشعو سخدعباهيلاداءواريقح نكي ناواريفاهنمح رخو |
 مزلنام عمم ماق ثيحهيىرصملا شدملا طابضةفاكراضفاوهرمأومءاضر ىلءالصتتمو
 هيلا ا وتقيخ ال علا نلول | ظ

 روشتلا رصملاربتمالاو مستو ,رظتثمللاهالا دنع و . ةئفلالامتلا 7 ا

 نةسىدحاو|ةنتوريفوت 6 مويعصفرملا قد رطنماهيلا لضوذاهستيؤرانوقو ثم
 اعفدمني رشعواد_ًااهقاطبلاريمالاةبرايريمالا اذهلةكقلاتدأو ة#يزطلارصم

 لعل |تغفرتموانرغلا نغسسلا فاك كلذكد اجب زاوص ىلع ىلع ىرصملار لاا هعفرو 2
 اًونرابخالا تاسر أ واعفد منورشعودحاوةيربلا ىباوطلاىدح انماط م ىرصملا ||

 ةمال_سهتنهيافارغلت لما لسراف هفيضوعسمود ب كملارابخالفارغلتلا, سس رامملا ||

 تناك ىتلاايمازوأب ةايمدللأةينانليانلا ةئيغسلا عفادملا قالطاء اضيأ همحدقو هلوصو ||

 ىلع ىرصملال-ءلاعماهمالعاعفرب تفتك اقىرخالا لودلا نغسامأو نولوطبة يسار |

 دنعواحابص م ةعاسلاىانيملاةوهسل هلةملاةنيفسسلالوخدناكوا هب راوص عسمجج |

 دعب ورم اوالاهوعمنم قاتل ىرصل ا #تيدملاك استني سلا ىلعهتئنهتل ب هذاهلوخد

 ةيدالاةعاسلا ىفربلا ىلا لزنر صل !قاشم نمةحارتسالا تاعاسث الث وداوأ افدكمنأ ظ

 كلما ةلالج بيق نمأد ودم تملافالىدزك رانلا فيسدرلا ىلءهراطتن اىفناكو : ةريشع |

 ةيرصلاةاشملا نم ثلاثلا ىالالا ناك ةيرصلاو ةيربلا طابسمصلا نمريثكو ىرحجلا مكاحاو |

 رحيل ا اذإهةغانودىم ماه و طسوتملارخا اىلع ةنئاكسلاةعيتملاة ب رحااسنرفننمنصحأ نمىه (1)
 ةليلقا راحت و ةمسن فل اة ئاموافيناهناكسددعغلس و



 . ْ 55ج

 قمامحتسالا ىلع موادورقسانأدسع واهيلارفاسفايلاطيا»: () زيبةنيدمنمبرقلا

 هل هن رفهايمىلا هج وتاب ةينان"ةيمءابطالا اع راش 1ةدئاق نود.ةَّدمة.ندعملاهامم

 | افينارابكتباسا اسنرف نيد ”هلصافلاةخماشلا ةينريبلا لابج ىلع ةسعقاولا

 انرفثلم(بيليةزيول) حرشناف اهيلادر وضحي انرفةموكحرابخاهنميسلطوكلذي

 لأ دلاو رم دقلو هذال.ىلاراطقالا عيجيهرك مع ىذلا ماشلاو ةروم تاؤورمصم عاصم ىج

 ظ هذهىفادش مو اليلد4 نوكي ى ةحايسلاهذهىزع'الادداولهتقفارجاشا نامل سرممالا

 ا ياغنأدعبزيزعلاهنظو ىريت توها كل ذيرسفاهيلا هود يسيل ىلا دالسبلا
 || ىلا اهتموهتشاحواشانميها رباعم(اسنرولف)ى لا اهتمو(زيني) ىلارفاسفةنس عم ةدمدنع

 ا ةناضأوهبحرفاين درسنا (م) تريللراشاباتو (6) ةؤنخ' (نروغيل)
 ةيلاوتممان ا ةعبرأ

 || ةالبمللرشع ثلاثل ا نرقلا فتناكو ادحدهعلاةعدق ىهو طسونمل ارحل ىلع ةعقاوةضرفىه (1)
 || مةورلاومأشلا نيمرئاسوةيكاطناو ةينيطنطسقلا ف ةرامتلازامتمااهلوةراحتايلاطيادالب مظعأ نم

 ش || كتددسدعتل اواساملأة ير وطاربماو انامل نيب ةيفردلا بورحلا فاهلخ ادت ببسي راجت تلطعت

 ظ ||| اسنرفل هبات تراصولوالانويلبا اهعفمم ةحالملاوزاخت اا وأى مدقتلا نمهيلعتناك امىلا

 ْ | ةيسايسلااهاملقتقناكسوتلادالب تعمتدهعل كلذ نمو [رمإغ ةنشوملا )م. ةهنسنم

 | ش : ايلاطبا كلمت نمضةلخادن االاىهو

 َ ا | اهيكح نادم و ةنسةئامعبس دالبملاليقتسس اهنا لاقب طسوتملارعلا ىعةعقاوهعدقهنبدمىه (؟)

 0 | اساور ارقل ا ىايلاط ادالب ىلعاو راغأ نيدلا نيش اوتملا م ئاوط تااءاهلخدوةدمنامورلا

 > [ىلاكإدك ترمتساو ةيقدنمل هير وهمج ىداعت تداك ةيراحتة نر وهمج تراصو رشاعلانرقلا ىف

 ْ | قاهئايضأ عزان يضأبش طاطمن الإ فت دخأ مث ىنغلاودحلا ةورذ تغلب ثيحبر شع سماحلا لسجلا

 ْ |[ [ملإ4 ةنسولااسنرفلةعاتتراصو لوالانوبل ان اهلتخا |م.ه ةنسؤوةطلسلاا
 ١ 5 ايلاطب كلم نمضن اللا ىهوايذ .درسكإمىلا انديفرعؤماهاطعأ

 ا | واسنرفلاةبرحلا بحمل ليعهلقعناكث يحاسنرفف ىو 17 ةنسفشدلملا اذهدلو (©)
 َ | ةديدع عفانماهف ث دحأو ةريثكت احالصااهف لخداوايني درس كلم لعاكل ملون [ريا“ | ةنسفو

 0 لسا ا 84 هنسىوىلاهالادابعتسال طر اوةحالفلاوةعاذصلا مدقتدعاسو

 2 قةريمشلارافو ةفقاو ىف مرن اهنكلو مقاومة دعى ا مملعرصتنافاسمل اهب راح ىلعنييلاطبالا

 | دعب كانه وتو لاغتروبلا فا لقت أو لبونايعروكيفهداول كل ! نعل زانتف |4854 ةهنسسرام

 رونو أ هني دمى ليلق



 علوا 1

 ىوالا ىفلرنف كودلارفسلةةعملارخاوبلامهرظتنتث يح قالوةضرف ]لكلا داع |
 ديعسيمالاةيناشلاف لزنو ىواست درغلا ىولملا لع علا مووت د

 قرص املبعل اناكوىرصمل اوىواشنرغل |نيريمالاةعمةسيقبةلاثل افومتش .ثاحواشاب ا

 ند 7 ”الانيترخابلا قوذفرفريةصريخ لات اةحاس ف نوبرصملاهعبل :ىلاروصتلا ظ ْ

 نامعالار باك او ءارهالا نماههعمتلكن مواشي ناهلسو ثا يهاربارمالا هدو تا دعبل أ

 قشتتراسف .اوشرعرلاو اوحصوداناكواسابص ٠١ ةعاسلا فرخاوبلاتءافأ |

 داعو عسسجلا فرصنا مئراطنالا نعتد»» ىتحاهلاةصخاش *راصبالال 2 ورصلابابع ٍ

 هتحامسف ودل ثبلد :لوهتنشاحو "لولا فطار مدارا ارو رسب لا لكحل ْ

 اونرفاسم ةشطق ني دمرال أو ةردنذو طويسأو امنملا فراش أدعيداعربالي وط |
 ظ 3 <” خلا

 مركوةاق الملا نس نمد درمصملاراردلا مدل اوهبةاامهغابامل/سيلمف سب ول)دلاورسدقآو |

 هلاسيرا ناكو رونودنوصملا |ناشدن نمنودروكتارملاامثان ىلع د تعوم يده ةدافولا ْ

 قرص مىلالسرملا ل صوف ( وراتمىد) ويسسملا هتبجرامةراطتت يد_ظخسمدحأ عم

 ةماعلا -لقلاى ارسسلابقت_سالاة عاقب ىل اولاو تيلرقتساو [ موو .ةنئسريفو ؟(|

 اوزاحواورتشانيذلاةدر ملاوذي .ربلااهداوقو رصسما ىحأ ةفاكلا ع ماج لافتحالا اكو ْ

 ىواسنرفلا شاب ناملسلاغتح الا انهدبشيز وةريخالامأشل اب ورح يفقيسسلا بصق ْ
 | نمءاغشللايلطا ملا بهذ دقناكو ايلاطبا دالي فاشان ميهار رالقنا م ناكسدنال :

 | مامهسالا هناوا دا اهلادح وتلابهيلعاو راشأءابطالا اكو ةدمْربم ألي ضم ٍ

 )ظ رس ( ةيدهلا تيب ديور كتاب لعد امأ او (ودر د١ ا ّث / ب | ر عم
 يذلا ىل+ ادلا ضرملا نماشاب مه ارباريمالا هدالو اريك أ لامر دكلا هن وشي ناكل بايفاص ْ

 هبدبط(ناملال) روتكدلا «ءلعراشأ ىمالاوخآف ؛وهجالعىفءابطالا تريحت ىتهاوقكمنأ ٍ

 (واتمحناس) تاماجىلا |4110 هنري عدس :لئاوأ قرفاسي نأيد صاختا ا



 00 رتل ةرهاقلاءاحخاق كلودلا فاطدنم 4 مونفو . لعاشملا لماح
 3 - ءلمصال ادنعوءافالتارومقو ١ ةعدقلا دخاسملا ةناكدهاشفةس .رعلاز ان الا

 0 نان انغشامرغل 7 نماريثكس مسفشارغل عب رطشاكو اشاننا_هلسدأع .وةعدقلا

 الصتفقأهنم ٠١ مونفو (لدثملا) ةْضَورلاةريزجج ل ثلا سابقمف راش هترانز
 ناتاشا اسنرفذكلمةلال درعا راك ذثةءواسنرفل اة سنكلا ف ةيااذتحا

 ةيردنكسالاىلا هدفار تلا ةئانودلا طايض لك عماهرضف- كودلا

 ولا ةنيذمىلاولا قيرطى ءاعما هوو اثايسابعرمالاراز مويا كاذءاسمفو
 ةليدلااقزأث ناد وءارعصصلا اششابسابعاهأ لاىارسلا قريسلاءانثأاارتساو
 ةلهاقلاىلا اذاغو لانه ساد قايل نك امالا را لانس دوطلحملا لودلا هذانيملاو

 ةسطةئندمرات ا ةرازواماعلارصمىلالمنلاقيرط ىلع ز فلا قهتبغر كوداارهظأو

 قئدشي لدنلانأامل ءاتسشلا نمزىفالا نستسيالتاسهملا هذه ىلارغسلا نادل لاب ف
 ليينلاءايمنوكت نك ءاتثلارخاوأ فرصمملاةدوعلىلوالا ناوويلو:ر هش فدانا
 | نئادأق رثازهل دالي بر ارانب متاجر هنال كلذ نكمالهنا كودلا لاف تصَقاندَق

 || دشملاةمماوأ ردصأو لودلا هبل طاماشاب سابعل_سف 0 ر

 ويلوب ١1 قرف_كا ىلع كودلامزعو تقوع رسأق تزهش ةلمترخ اوةثالثزهب

 مالا عادولازيتشيى ارسلاىلا لودلاهجومويلاكاذتضيص قف . موو ةنسس

 1 و ىواسنرفل اا نإ. ولسمل_:عالدح وفاشانميها اربا

 أ انوخح فردا ملعي يطع ابطالا تايد نقلا زك نبالةبدوبعل تاج اوتيل

 ةمالازو ورسو كمملار ورس هلرهظأو هلباقم ن.سحأ ودا ةلياقفهسلا ضرملادوعنم

 || تابترتز هي مأدلادالبقرصنلا نمزد مصل هللاهحان أ اهل كح ةروانرفلا

 | اذهل هؤتزعالا بان ادا دوجوتؤلاننرفنأو ةيررحلاهنامظتتو ةيركسعلا
 ةمدقمق ل اتلوتناك ىاارصممدقتف  [هتبغر ققكو اهتلكىل بام اذهنالبصنلا

 ١ ةيقرشلادالبلا

 ىلا 10
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 لعجدقاشابىلعدهتهدلاون ا هريسخأو انشا ديعس*اجتاعاس ثالث مويل اكل ذرهظدعي وا

 لبةفىلاعلا هناندسةران زب ىظي ىامبلوزنلاىلاهوعدي ومرهأ تت ىرابقلا ىارس |
 | ةيواسئرفلاةيقسلانمالزن  هئانتعانسحو هتاغنلا يلع ىلعءركشو كلدمنم كودلا |

 كالذلثعتي ا نفسلا ام”واحو اعفدمني رشع وادحاواهقالطاب امهتسحىت لا ٠

 ىلعذنو تانطرملاوةوهقلااهلالغمؤ برش ةهزاا يق كتر ىراسلاةيارسلا] هوقأ|
 نمةيكوك اهبفتو ةمبرها الومكلا نيسحأ نمةتساهرج ةرعىفاشان لعد ىارسلا |

 عون سح ىلءةعركل ةراطاو هذان ثكرزم# رخافانامث نسال ك.لاملاناسرف را 0

 لثعداع مندي رمضملارابدلا هب رشت ىلع هركشو 'هلباقمنسسحأب كودلا لد ,انقفعضومتأو |

 , مظعتلاولالجالا نمهيءاجام |
 قاولاءلاقف ةرمهاعلا ناتلا سا رىارسسىف نزلا ىاولاىلا كلودلاةددماتلامونل اًةصبص فو |
 اضد هناك هنافاشا.ناملسالا دحأ م نم ص ان أ نودبذد ردلاوةيربلاهطايسطرتااسو |

 ىلاولاوم-هل عنص"لملل هذ هءاسمىفو مأشلا نمهتدوءءانثأ باءثألا نمهدياك مث ةرهاقلا 0

 مدقو ند واسذرفلا نمنيفظوملارئاسو مم امعأو مهربك اوموقلا ةارساهملاىدةرخافةيدأم

 ةسردم سس سؤمْكسريبناو بطل ةسردم س سؤم(كِس تولك )روتكدلا ودل بانل

 سراذملا سسأتى مظءالا لضفل مهل نيذلا نيبواسنرفلا نم امهري-غو هناك دنهملا

 ىلعد مح هلروغغملا نمز فمدسقتلا نمصم هبلعتلصحامّةفاكك اذكو رطانقلاءابو |

 تاماكمتسالا رايز فءاضقةيردنكمالا ةئيدم الماك اعويسسأ كودلا فرص دقاواشا, |
 نفسك أ (فيوسى)ةام.ملاةنيفسلا نماريثكر سوة سر لان غسلاو تايلاتدسالاو

 اشاد _ساهدث اه ناكوىد1-ةنامو فلا وعف د مدن أماهيف ناكسف ناد رصملا |

 / مونفاريشىارم اول نورمصمىلا اواصوقاشان سامعو اشايديعسه _عمول مثلا بكرم أ

 عمةيرعف بكرالدلق كودلاحارتسانأدعب و اهايميهاربا لاثدمهراظتاناكوويلو |

 ىفاهال_صوف اشان ىلع د ةماق الث 3_ءمتناكح ثدرح ةعلقلا ىلا اراسواشاب مهارنا

 نمريفغ مج مهمدقت, رك اسعلا وىلاهالا فوغص ند امه رو صناكو ءاسص [ 0 ةعاسلا

 (ةيقيفوتلاةحملا) - (©1)
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 هنم عن, قونويلةئيدمملامهنمقيرفلصو مع ةنسسطسغأرمشنم عه ىو
 : اوف ميلطتو نختو ميركتو ليت لكءالب وقف ك دجأو كب نيسح نارتمالا اهلصو

 ءرومأمرئاسواعتاضةواهسلاجتءاضع ًاوةنيدملا اح اهبفامهرازو (اوروأ) ةدنكولب

 : ,ملااهتال_تواهران'آ امها الخف اراز نيمو ةنيدملاهذرباضقو ةمكحالا

 ناكو اهطسو ىف ناعمة < نيذالا نو رااودو_سلاى هرم فاز :زنو ةسفمطلا ااه اوضو

 ظ دام تاننالل كملنا نيعناكبيلي س جوال ناروإبنمنانث امهنالوجامهةفار
 "لب ام تناكو ةرهازلا ش د رايد دمىلا امهتقذا و )1( (ليدس رقت دق امهلوزإ

 الصوامو امهتلئاعلوامسها نب واسنرملاة بتر هطتاهباّرم ىتلادالبلا بج ىفامهاىلاهالا

 نسحأو كل اامهلباقو (نويل) ةنيدمىفهنالبتاممن سحأب الب وق سد رابةتيدمولا

 00 نانتمالاهنماعتمتو ناسحالاقحامهتدافو

 ًرايتخالرورسلا لامار لو( سن نومك نسل هدلا 322 )
 ةدايزو مهلوقع عسّوو هداوفةرغو هدالوأق الخ آت يذهتل سدر اية ني دماشان ىلع

 ”[ةرايزبةعيراتلا نفةسارد مةيلرصم ىلا (هيسناينو هىد) كودلامدو لسرأ مهمولع
 ىوانرفلارمالا لسوق ثغئاطالاونونغلا دهمو فراعملاومولعلا عينمةعدةاارصم

 رغتلامراطتاقناكو امو ةنس هنو م. حابصقفتبردنكسالارغتولا

 8-5 اهلادجو كودلللةملا ةنيف_ل ا مودي لعاملف ىلاولاوعمنيااشانديعسريمالا

 زا ةثلاىواست درغل !سدنهملااشا سلات ران انزلاءذهىفاضي أ هبعج نمتناكو لوصولا ةمالسب

 ظ ا | كراوطن مىردنكسال ارغثلانيصخل ١م. . ةنسرصلةبواسنرفلا ةموكسحلا هتلسرأ

 5 ٠ ْ ناندحلا ب ئاوو نامزرلا

 تكلالق +. 01 )01( [|

 ءىوتملارعلالحاوسةفاكى ع :رتاهك ارم تناكفةنحاطرف هرق هني دم :رظانهنيينامورلاريصعغف تناكو

 011 قةريثكارارعبرعلااهلمتدو نينا, نيوايناطرب ارحىتح قيطنالطالا طنحلابامعبوحتو

 | تتسلل ديار ا لوح سارع تاز جيس ارمثعثلاغلا

 ةريثك"كافالءريصم عماهلو
 3 دعبو
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 ' ةعاحشل اود :راهم انربتشا ىذلاٌشملاو ميظعلا عمجلا اذ_ةنمفاسلانار واسلاشهدتافا

 دعب مث لال_-وةببأ لك. هنماهليق ندع: فرصناو امثان ىلعدمتتسدولاذئتفومنلقو

 ردة ذب هرصملاةيلاملا فنزاوتلاداجالاهيلع مزعىتلا تاحالدصالا ميت: دخأ كلذ

 كانا وروالرهظي ىةراكلا فاولابعتساو ةسرخلا بك ارملا نم عفا دملا عزب هسه

 ةنسلئاوأىف كلذ ذقومامملاةريزغلاءاوهلا ةلدتعملاةيرتل اميل اصمت مالو عئتقاو

 ةمالاوةموكتلا اكل اددعلا ال اةمظعلا بكارملاهذهنمقسولو مم

 داءاملو فوصل اودل,اراكستحا لطناو مويغل يلق اىوبد _كناراز ةنسلا ءذه"انثأةىفو |
 4 زحل بوضننمافوخ نطقلاادعامةيراعتلا فاصالاربراكستحا لطبأ ةسورحلا ىلا |

 5 راكتتجا نعل زانتلا ىلءابضي أ امزاغناكو ١( (1) اهد دراومم#ه أن منطقلاغسب حج رذا|

 ١ كلذبة موكا ني زن تحمسولةرسئراجت لعجو أ

 دنع نزح ربثأت هنو ناكو هت راشريز وكب صوغاب فون م66 ةنسرباثي 4 فوأ
 ةمهملا لامعالا ق..لع دعي ناكمنال ىمظعلا ةناكملا نممدسنء هناك ىلااي ىلعد هت |
 ىدنفأن ن :راهبصتم هفلخو ةمهلدملاتا ريالا 1

 ءاشعا نمت انوروال اسير نأ رت: نه سطل ارا
 اببسونيبرصملانابسث نممهقفاري ناو مهلبق ل سرأن اة ودق نو كيل ةعركلا هتلثاع |
 عورشملااذ_هىفوومنث<نأدعبو ةنرصملاةيلاسرالاةيواسنرفلاةموكسأ اةاعارملا
 ىلا لسرب ن أل يقاشاب ناءلس عم كاد ىف ةثحاابملا عبو ةنسحلاهمحئانتفف ةركبفتوهيفلم 1 و

 لس ريب ,واشان هارب اهدا ول كس لج ًارامالا و هدالوأ ثلا كَ نيسح سد راقي دم ||

 ةس راس رادملا نم ضعبلا باتت اناا. ن املس ف اكو ان رصف اش نيثالثواعن رابع ظ

 وت وطلاةسردمنماذملت "رش عد قاف : (ةناطتد نهم ةيسدنهل 7 .رادملاو ٠

 ًانريرال .رادمىلاعرهلا ل سرأو ةناضمد_.:هملانمةعبسو ىراوسل اس ردم نضرششع |

 ظ ظ .ةيرطلإا
 جاحدلا لماعم نم اهرب ضرالا تالوص + ىلغأ ةركش تناك ث قولا هاذ ةموكح انا )0(
 ىتلانامتالاب سة موكل ا ريما قرح نك امو

 مظع حي راثلاذ نماهيلع دعب ناك ةريضاخ ار عسلا هحيراخورطقا لع تايم مارس



 0 ا

 اج خوخ
 ١١04 ظ 0

 الاس ول | ةظهايلاّرادملان مترا همزلت ساانمل امتاداربا تدضن ىتلا :.ءلاملا '

 || ع ءارزلا م اوقوهىذلا ىرالةعفانلا لاغشالا نمد .ااممي#وةرادالاحالضاو ىودج 1
 الاجر اهتمنوكيلة مالا دارفأن لعلارشنوةرام راحيل او ةجالملال هم تل نامل اعف جتفو 3

 مايقأ |قحمهنط وةدمدخ نوموق»

 1 ردقلاالاه-:مقمس لو ىرصملا شل فرص 16١ 2 نطلع اره لئافأ فو

 ةلودلارما والقعوض*لودلاتعنتقا اذبو هنلاةراشالاتقمسىذلانامرلا فنيعملا

 أ (هقرلعلا اغلا لصنق عفرف ةيردةكسالا ىلا ع ودرااءاهاصانق ترغأو ةيلعلا

 انا لعدمتىدح ًافاهيراكم ىلا هاملاتغح رواهمالعأل ودلاةسّقب تعفرهنم ؟م فو

 ا ”ربلو.سوملا ارتلكنا لصنقملا

 ايلا هنا ناروادح ا رصسيل نال الضر اةثسيلاهتطنرطردوتك ارهمشلئاوأ فو
 ةيدهافيسنا مدعو ةيئاقغلا ةلودلاةباج تك هلوخدوتم راحتنا نعدع :وخر نمهر ورش

 لعدم ءانو ناظلسلا ةلالخ نماباكو ةلودلا نشات :رقلأ عم ةيناطلسلا ةرضحلا نم

 ظ ةيردنكمالاىلا هلو رتدنعىناطلسلار واما ةاكالل ) 0 اشايديعسدداو لسرأ كل ذياشان

 | موفد ربوتك ١ ١ قرصا! قدرطنمارشك ارسم الصوم لانهءاباكو هيلا هجوتتف

 | نموالأ همدقت دقت, لفاج سكتصومقرصمتعلقىلا ىفاطلسلانارواملا الع صهنم ١
 بودنملا اذهةدهاشملاديدش ماحد دزالاناكو مهتاقيسوم غم ىراوسلانمنانالأ اوقاثملا

 أ ةججالاةءاغب هناوداشاب عدمت دات ةدمذ نم وإ_ثمرصم للارض ىذلا ىاسلا
 ةعقاوف اوزاتما نيذلاداوقلاو طابضلاة فاك ع مهتموكحراك الام وانيجهغحتلالداو
 | انازي«نمعضوعي رق قاغقاو دن رضا! نماشاءناملسن اكو اهلبقاسو(نيبسصن)
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 ا هين ردا تحت ب راحو ةمهمقتاظودلتوةنسحتم زوو (م22 ةتسرمالا اذهدلو (1]

 ا 0 قاشا سابع لثكدس' .| 404 ةنسةن سصملاةموكملا هكر أ ىلا دعصو مأش لا دالب فاشان مهاربا

 ا اقزر خفدنع سدسل ىدوب وم اهيدغاسم هلام هشأن مو | م30 ةنسؤوو نو ةتسوبلو

 طسوتملا ضر. الارصل اةههجنملانقل امفىمةعقاولا ديعسروتة دم بنسأتو سب وسلا

 سعدنا



 الهامي 0 ْ ١

 لكدبلا ل سرأ مدقتامبلطباشا,ميهارباهداوب ات اسثاب ىلعدمنىلال صوان اذه

 هثدح نم لك ةَرَغةني دم كرت ناردانرو دوموكلا هملا لرب ك ارملاىلالوزتلا |

 تديعاورصمنعتذسنادقماشلا ناموا ابجو مهدالب ىلا اوعح ريل ند روسلان م |

 نأاوإعامل نييرضملا بوقف نزريثأت كلذل ناكو مهكرتي مزتلاف ةسينامعلا ةموكسملا ىلا |
 لعدعيإ لاتقل نيدايمىفممناوا نمدودقفامو مم امدنمهوكسةسامومسمباعنا لك |

 بسك أو فرشلا نمهولاناعكلذ نعاول ست مهنكملو حابرلا باردأ ب هذ لب "ى شنو نطو |
 اديؤماد#و ادلخارفن مهنطو

 مولقفاوة ير دنكسالاىلاهئثدح ماشا: هاربا عوج رنأا مع أوةفداصملا سب رغنمو ا

 تثكمنأدعب م١6 ةنسربانب عم ىفةيردنكسالاانبمنمةيكرتلاةمانودلا جب وس ||

 مربأ ىذا قافولا ىضَتقمَديلعلا ةلودلا ىلا اهدرباشاب لعد مزتلاوأسم رقترهشأ ةتسابب ||
 نزح عقوفداصتلا اذهل ناكنف م6. ةنسريخوف 07 ىفريبانرودوموكلا نب وهن ظ

 هيلع ب جاولا نمو همزلي هنأ لع هنكل اروثنمءامهوارده هياعت أ عايضلاشاب لعدم باقى |

 تردلاه سها ىنتعاولاهنافاهؤش ال صاوزصمةيقرتفهتمهلذبب و هلهجغرش نا |||

 0 ةلاحاءذه ىلع ىهواهنم عنب امافاعضا ظ

 امنية فرصنتلاديركو ماشلاىتالو عا.ضنمهياصأ فاما ثان لعد تر وظيمو ||

 قاهلاداورصمتمقرتوهدولاهدصقتأرهظأ لن ةيفتلالاومالاوةرزعلاحاورالا ||
 غيلبتلو رارصاق بسن عالة يماشلادالبلا تف ىلا هنرطضالاوحالا ناو ةئدخملا ممالا لس ||
 هللاناهيفلوقي اروشئماهل ل_برينأ هتنجرامرطان كس صوغان ل ودلا ىلاكلد ||
 ام الاى ثلاعلا ف ل_صخالذاىلاغتوهناصسهنتداراقيطبرخاءابتناءرصم ىلعّنمدق |||

 ةيالو هتسنمدق ملظعملا ناطا سلا ةلالجن اودوحمولا ىلا هتردق هينرباوكزالا ف هتدارا هتررق |
 هذ_هلاوث ىلعهانامهتدعاسم ىلع ماظعلا لودااركشي هناو هللاءاشامىلاهتيرذإو هلرصم ||
 نس وىلاهالا لاقت ف رف هعسو فام غر فيسهناوا هلع لصحاملاهالول ىتلاةياغلا ||
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 تارت فص ةداسسلاةبحاصةلعلاةلودلل ةنرصملا ةموكسل ا هغفدتامنأ # انا
 ٠ 1ك يسي لب ةزادالاو ةيابملا في راصمصخ لبق ةموكحلادارنا عب رتوكال
 : 4 ّ رصملا ةموكلاةلاح ةاعا ىع عمد هذ

 : ةأايغملاىفةياغلا لوخديىالأريمأ ةمترةياغل بت رلاعنمىفىحىلاولا نوكي نأ - انا

 1 ىلاعلا بالا نمنذانالا نوكم الف كلذ قوف

 ْ 5 ا أ 16 عةنس .وبأم 4 اهنعراتة دال ىضتةعربوحل اذه ىلع لوالا ترقأ الو

 | ةنسوينولوأقفاوملا عم, ةنسرخ اعسر ١١ ىرخآانامرف ةيناهاشل ارضحلا
 ًااويلو .) 16ه ةنسيدوالاىداجةرغفوق باسل انامرفلا قاملاديّؤم ١

 ةيلعلاةلودلا ىلا ةبرصملا ةموكحلا هعفدتامرا دقمل عبر [نامترفر دص( وع ١ ةنس
 )١( ةسكفال [ةيناماون اونس

 كلاي .ييلاتركل اعاجران ههيوغسهىلاعلا بابل ا لانو ةيرمصملا "هلئسملا تهتنا اذبو

 ظ ناك امىلارطةا اذ هداعفةينامعلا ةموكملا ىلاماشلا عوجرواهدود_>-

 دئاقعلاو بهاذملاةفاتخليةلزاسنلاةديدسعلا بوعشلا ني قافنالا مدعو شوا

 || ىراص:لاوزوردلا نيب ةيمومتلاةحارلا:لخامديل_محوألا ةنسرمتال ىتحدئاوعلاو

 د ةيرصملا ةموكسلا ةعنات اهيفدالسلا تناك لاةدملا ىفةيلك عنتماناكييتالامالا

 ظ | اذان سملالا لة ناك امو . ربو ."ةنسش رخاوأى لا (بعو . ةنسب نمكأ
 (| لدعلا,ىلاهالاملماعموم سمت حتنم واشان هاربا شطب: وةيرصملاةموكملا

 ْ نرقف صن ةدمزصملا يعمر -اولو م مدسنجوم-متاناندىلارطتنودب ساطسقلاو
 ْ (ةلاقب رطقمان دان او راسوءاضغبلاو ةواد_ءلانمىلاهالانيباملازل طقف

 || ةتانلارادقمس نا ةيرم رع هي ل عت عرحا 00(

 ]| ةسمرع [؟ خيراترداصنامرفىضتقعىامءهينج ٠ .١/0٠ . . 'ىنعأةسكفلأن يسمخو
 || حوصموزك اوس ىنيردم نعرصل.ةيلعا هلودلا لات بقع 7 وا ؟1/ قفاوملا م
 [|| ترصح ناراشا,ليعامسا قباسلا ودخل ا دهع فر صم. وهدخ ىفةثازولا سترروبغتو ”ركاتلا ةيريدمو
 : | لمت الادالوأ هلداودوحو مدعدنعةنوخا ىف مترك الادالوأ مه دالوأن مرك الاف ةئارؤلا

 بدنولا
 د

 اده



 [هؤ

 1 00 رن نفسا شناب ف ارمصمىل ادركت -_ رد ا

 ظ ةيلعلا ةلودلا نم |

 هذهبالا هتلثاع و اشايىلءدمح منجم 'رصمةيالو ىلعة ثار ولا تن اثمح رع نمت | | ْ

 ءاشينمةيلَو ف قمل ناطا ا اةلالر اصو مهقح طقساهدحاراواخ ا واذ طورمثنا | : هَ ول ياا ااا
 نآن وديهنانحةدمرائس وتافدرور روف رادو هب .وملاتاءال اواضي[ىلاغلا بابل اههتمدقل وأ

 نمر لا هيفردصأ ىذلام ويل ا|افردصأ ىلاهاشن ام رو هرق ىذتقع رشا 2 وىلالقتن# ||
 د ام 3

 ونس االول ادثع رغاباسع مد نت م١6 ةئسرااربف ١م فىعالوالا ||

 ىلاذالا ىرق ىلءدنملاةراغانمنادوسل |ىقاعبتمناك ام عنعنأو ىمظعلاةفالإتارادىلا أ

 مستانس هو مهتايهام نمامصخلا_ مم ىلءاولوتسسي واهوعسيل ممنايدصو م مئاني ف طخو |||
 ةغص تاءارمسلا ف مهمادختسال ظاسا ىسعتلاءالؤه ضعب ىصخةداعةيلك ع نتنأو |||

 ىلاعلا بابل ىلا ل يربو وومتر نيدوجوملا طابضلا طفح نأو(تاواعأ) مب را ىلع سرح |

 مهفئاظو ىف مهتدمثت,ه صار دصملف وفا ىناغأ ل وق غاصا ةيلاتل اة رلانمموماعماب ةمئاق | ظ

 ىهد_ءاستن أل ودلا نميلطمئاضررمغنعولو طورشلا هبه لك ام ىلع دل بقذ ||
 0 را ةحئالىلاعلا بابلاىلاتلش .رأو كاتب ةفرخ الا ضعبلارييغتواهضعي فيت ||

 ةدهاعم لعن دموهام بس ىلءهلماسعي نأ اب هنمّتيلط 461 ةنس ثرام ١

 ةيناطلسلاةريضحلاتازانتف م١ ةنسرباي م. ةحئالبو مى. . ةسويلو 6 ظ

 رارتف ١ قرداصلاامنامرفربوكي 8١م1 ةنسليربا 04 هخرات نامرف ىضتقم |

 طو رثلا نمهبفام مهأ لاهو معا هسا

 ءاقب عمر و كسلا هدالو أ دالوأو هدالوأ نيبانسربك الل نوكَةثارؤلا قحنأ 5 الؤأ ْ ْ

 همالتسال ىمظعل اةفالذن ارادت ةمىلارغسلا,ةيفيكلا هذ هب ةيالولا قسد نمل مزلملاطرمشلا ||

 مدس نامرغلا ||
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 ةيرعه عناب ةنسنمًاَدتتنينسسخ ةدماوعفدزخضيةبيرضل | هذهنا د اعباس

 ةنوكملا رثةمعدب: لام ش> ناصقت و [ةذأن انزبامااهلي دعت كعةدملاهذهءاضقنا ادعبو

 ظ 00 ىلاهالاو

 نيعتنأ مزا,قيقمتلابةلودلا صختامةفرعمو بئارضلا نمل صصتملا طبشلدأ انما
 | 11 اوادمبابسا ف راج وذياغلاهذهلمصميف ميقتةلودلا نمل

 نوكينأ طرشبة ساو ةينهذوة بف نمتيلملا ب مي ا مترا دانا

 0 | نم 3 مدا هللا فاتتعال نو مظعملا ناطلسل امسايكلذ

 رايعلا ىالوّدَسهلا ىفالو

 ماى امأو )لا ةدموافلًا شع ةين 10 واحتيال أ بح ىرصملا سجلاددع انشا

 0 10 لاأاايالودلا ورق ة:ىذلادحلا ىلارادقملا اذن_هدازيف برحلا

 : ش ةساهاشل ادونملا قاب عملاتقلا ىفةدعاسملاو لارتشالاب كلاذداةمزام

 زواتالنأ ب حش هركس مملة منو امدمش ا“ زرع ىداح
 0 ديكو نسخ

 أ لاذ ىف غلب ناكىرصملا شسحلاناثيحو ةلودلا ف عستملاو هاك ةعرقلا يرطب ركسعلا

 | لسرب و مهدالب ىلا قابلا عاج ر اريد فاذلأ نورمشع مهئمذخؤيف اهنلآن نامتءاهزتقولا

 || ةررقملاا فلا شغ ةيناملاالارصمف قبال ةداعسلارادىلانافاًردقلا اذهنماضدأ

 || ةعرقلاراغنأ ن مان ومس دخومف ننس سستم ركسعلاة مدخلا ةدمث |اثمحت ب سسشع ىلا

 ظ رصمىنوقابلا قب وةنانمعن رأةفاللارأدملامهنملسب ءربباش ىالاةعبرأ

 | ظ قءةلنانوعالوددلب ىلا دوعن دنملانمشبو افلا ةمدملا ةدمىتانمنا أ رشعشلا

 ش ظ ىرخأ ةيصشدحلا |
 ْ نووي اشسنوكتوس رتل و 00 اسعلاسدالمنا _رسشع عبار
 1 ةيناهاثلارك اسعلا سدالم

 انتائامغنركتبكا ارملاقراس وةبر هلا طابضوتراكصلا سالم دك د رستع نسما

 ةيلعلاةلودلاة برجي ىف عبتفوه



 او

 مموج هنسةغلاىذ ع١ عبرات فىنونامهنامرفكلذبردضو رتؤمتفدةودزل |
 > '() هاتوماذه نون ةششياتق امأأ

 ذالوال روك نلااشاب ىلعدمدالو نم ىلاعلا بابل اءراتخم نا نوكتتتيالولا تأ - الث ||

 اًعلطم مكحلا فق لبا تانبلادالوالن وكب ياا روك ذااءدالوأ ||

 ةينيطئاعسقل ىلا هسفن رفاس نأرسصم ىلعابلاو يتاطلسلاهنبس يعل اينانث |

 هدب ةيلوتلانامرفمالتسال ||

 ىلاعل ابابلا عمدت ابطاخمىتلودلاءارزودحاكربتعي رصملادلاوبختني ىذلانأ - انلاب أ
 اتاطمةيئرلاهذه نم «مءزامتما ىندأ هلنوكالث محبة ناطلسلا تالناقملافو |[

 هردصأىذلا )9 تاىوظنتلا نامرف ماكحأ عامان مزلمنوكمر رصمىلاو نا - اعبر ْ

 حئاوللاونيناوقلا نمىلاعلا بابلاوردصي وأردصام لكوهتسا وو دثعد ل ادبعناطلسلا |

 بابل نيد مريت ىتلاوأ ةمربملاتادهاعملاق يطهتيالوفريسلاداضيامزلمىلاولانوكد و ||
 حرت )ةيرصملا ةموكح ا نأامب لي دمتالوريسغتنوديتناك يأ ةيدنجاللودلاوىلاعلا ||

 تاياللا قاك ةينامفعةيالوا موك ع
 ل انفال للا را ”اسنأ - ابهاخ 1

 عابرا ةثالئلاوةناهاشلاة ني زحل ىلا عفدي ب ئارضل نمل صتتملاعبرنا اساس ||

 هتلئاعوىلاوالاضيأ مزاب امو لاومالا ةءامحوةرادالا في راصا مزاد اما هتمفرصتةقانلا ||

 ةروثملاةيدملاوةكم ىتن دمى وتس ل سرب ىذلاربلا نيو

 ةفأكى عةلهقشمو | + ةنسقالوف تعيطةعومنمةدهقسمة ين الا تاليصفلاةفاكن ا ١ ( ١(

 | رى. ةنسولو 0 ةدهاعمءادتبا نمرصعهتصتخلا هيمسرلا تاررحاوتانامرفلا

 ١  00م4 ةنسرفو 8 ىرالصتا لكلا فيش ظنع حن قالا بتك ف فورهملا نامرفلا اذه |

 || لودلا لصانقو هك[ ملا نايعأوءارزواهريضح ةلفاحة سلب لتو

 (ةيقشوتلاحمتلا) - (00) ؟

' 



 0 : ؛ اكفت

 1ث ةميهاربا خلبف لبحساناكسيو برعلا نم ىلكلا سارتحالا عاون ذات ا عما نع ءالحمالاو

 لوح نوء مكتب اوراصو فلك نم عوجرلا دونما ذخأو مهعيجد وعلا ىلا سماوالا هذه
 لكقرفةدع شما مسق اذ د ءورغظلاو رصنلااىلا:م ريغمهداق ىذا مظعالا مه دنا

 لكلاراصورومالا بقاو<قرصصبتل اولا بلاي داوقلا نمرهتششا نمل حا ةسها تححتا نم
 '  مماوخاروبقاهيف نوكرتيسو مهءامداهيفاوكقس ىّيبلادالبل انيكراترسصم ىلا نيعدار

 لصوو .١.6 ةنسريمسدرمش طساوأ فرصمىلا عوجرلا فشدملاءادتباناكو

 أ ديذشاوساقو سعتلاولذلا عاونأ اوم و بصنلاةرارهاوقاذنأدعبةرهاقلا ىلا لكلا

 أ السن ناهذالاردكو ماهوالاهتعن طيحتالو مالقالادغدو نع لكدنامم بصولا
 الم تءارجو وسم تداز يذل ب رعلاتاشوانم بش قي رطلا فم-.نمريثك تود نع

 نكمذ كلذ عمو م_هرام اءافةقاؤمهءاروةدوعلا نمنيد رصملا نكت مدءنهاوةةحم

 ىراوسلا لوين ا نمري-كورصمىلااهاو ا عفدمنيسجنو هام عاجرا نماشاب ناملس

 ْ ." نعتلاةدشو شطعلا سب سا مممظعمسق اله ىلا

 دش شي رعلاءارعص در طن مقرهاقلا ىلاةدوعلا مس.نكعلف «قرفو اشاد ميسهارب|امأو

 قيرطلام_ملعاو 3_سنيذلا مهل برعلاةضراعمن هنيطسسافىفمهرو سه ءانثهوقالام

 : ءاسلكىو لب مولكف مهب راثرطضا حر حلالا ىلع .نيملارطانقلا عج اواتحاو
 || نمرثكحوهعم نم عاررأ ةثالث قي رطلا فدمشتسان أد سعب ةزغةشر دم ل صواريخأو

 انك ةزغلصو الف مهتالئاع عمم نطو ىلا عوج رلا اودارأن يذلا نيكل نيمدختملا
 أدي ردنكسالا ىلا هتقرف لّقنل بك ارملان ههل مزمن املاسر !هنمباطو همودّةباراعشاهدلاو)

 ا ممسلموم مول مزايأمو
 || ست ةيزيلكتالا ةموكت|ل ان اشان ىلع د ىلعريبانرودوموكل ا نضرعةدملا.ذهءانث أف و

 | اة يكرتاةهانودلاةرو مأشلا نعلزانتو هتثرولو ةرصمءاطعا ف ىلاعلا بالا ىدا
 || ًامهنن توه تير ذلرصم ظفحل طورشلاهذهلبةورمالا اذل لم ةماقةبلعلا ةلودلا
 ددرتد_هبالاقافتالا اذهىلالابايلالبقيلو . ١م. ةنسريخوت .عاب ىفقافنالا
 دع نيعمجاةدملا عب رالال ودلاءالكو نب وه تانطاغة3ءلوادتو ماعاو

 - ةردوأ
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 ةلودلا ىلااهداعال ل ص امالول و مورلادالب تف ىذلاوههنا نعال ضفةيناهاشلاركاسعلا
 هداك ادعي مأشلا عون زملانم ال اداعأىذااوه دواملاا هع وح رمت امد_هبةيلعلا | ْ

 ||| نيباقادعطقالناكىذلاو ةسملا ٍلاَمَملا لطدأ هناكرضحلا للعود لا ىّدعت عئمواها |||

 ءرفالا فرغا دقو 00( هدعيالو هل التحال ببقى محمل ىذلا آلا ةينوراملاوزوردلا أ ٠

 نمهلو طعب نأ ىف ةمغرةدمون ١ الو ىلع طءاح نأ دع ؛امئاريخارياةقفاومن عرب شيريبكلا ||

 هه أ هيلع سكعناقدا شالا سور ىلع كاذب هلى دا و ل بحاريمأ سءاىلاعلا بابلا تدل |
4 
: 
 مدنو«تلفغنمهبتتاف مأشلا ةقرافعمزلأو لبحلاةراما نعلزعف هاش موش دياعداعو || ا
 ىلاةيزيلكنالا نفسا ىدحا ةتلصو أع مددنااهءفنيالث حلا رلا مهتم تاك امىغأ أ

 هنمل_دحىذلا ةيذيذت ىلع ه1 ١و دروظب و“ 00 ١ اريمالا لانه. اةف تورد ا

 عم هبيغنأ وهلاسزان انزع دو ععا هظفد مدع وةكوشىوقالا عبتينأىلاهادأ ىذلاةفاغن و |

 لصوفارفوأ ايلاطد | ىلا هلاسر نم هملطامىل اهم لو ةطل امةرب نس ىلا هتلئاعنمليلق

 ( قيام ىذمأو ةةسزيناعواسجم كاذذاهرعناكو ١ م6 . ةنسريغون لوأ ف ةريز ل اهذه |

 ردجالاو نانسئالل طوحالانأو تيذتلاّةمةاع ءونوة ملا اوزّةعرشفاركفمهر عنه
 عييتاولو بس اوفريشلا,تانلاهملعةظفاخلا عمتامو) هنال هدوهعىلع ظفاح نأ هب

 ةييطتطسقف [م0. ةنسؤقووراعل اوةحضفلا عمامة وللا اهلا

 ١ نيك الاسك ارم اناراصتخالابل-ةئلو اذه ) مالا 1 اب .رصملا ءالغا 9

 ةعقاولا ندملاعسج نأ نمت نكت تاندعف ةريا|ىلا تازثأ ىتلا ةطاةخاركا سعلاو

 اءوروأ بلاطمىلاناعذالا نمد اشان ىلع دهن نكي ل ىّتحامنمنيب رصملا ارا وردا ىلع

 مدنا شاي هاربا هدأ دقافرها وأرد_دأفةدخمال ردا سوا ضخ |ثمعلانمهناوأ

 | ماشلادود_تىةركسعملادوذلسا ءاعدت#اب وةدئافالب توملاو لاتقل هركاس ضن رعن

 11 نا تقم هع ببضع دمعتي ع يجومم دج ويصر وتعجب ج جس ؟ واج ججسا» :٠ فعن 2: هج هجرت 277-72

 ا نمهنييحسملا ةفأك ىلعو لب هينوراملا ىلغزوردلا ىدعُت نمماشل ادالب ىف ل بصح امكإ ديد رأ ' ( ْ

 مرضا 00 0 4 امك ا

 دن نانا 5



0 
 5 8 1 ةمبو _ 506 هت را دي علاب  ة«بس هيض سد مب

 ار مناكىذلا هشيح هبااريضخ تأ اان. -هاربال ل سرأو دنا نمفاكلاددعلاتوريب

 توريىلا شابميقاربا لطوفمأشلا نيم رعةعفادملاقاكر تشمل دا (كءاع) ةليدمبرش

 (روغ ةيوتم) لاريمالا لدو اى٠6 ةنمريشسر مك لكاوأ ىو اهحاوط ف ركسعو

 / ردا رودوهوكلاا) عم كرْتْشل توريبهايههىل اةير دنكسمالا مامأ هيكارع لوك ناكىذلا

 تناكحو ةيزيلاركا-غلاامهلدوهنم ٠١ قومأش|نيمىلععفادملا قالطاىف

 اىودؤنرأو كارتانبفالا ةينامو ّ ,زلكتالاةداسلا نمةئاهسجسو فلأ نم ةفاؤم

 تورد لامث ف لايمأ سوك دعم ةطقن فربلا ىلاركاسعلاهذهت ا مون

 0 | 11 اح تعقل نهر ولمهع: هن ءاشانينهاربا نكست لو
 5 لاريمالا نم غال اما, ناملس ىلا لسير اريل ىلارك اسعل هذه لوزن د«:مويلاكلذرهظىو

 5 ع وعد رأةفاسمم«-مئميلطف الاخ تورعب ةنيدم لذ نأبى واسعلاو ىزيلكنالا

 قالطافئدت او هبلط ل ْ_ةيلةللذا ىهالا اذ_هىفامابمهاربا عملو ادت, ى ةءاس

 لو رعفلا لبقىلاتل امو.لا فاضي ئدت اوداملاف م قالطالار تساوي دملا ىلع عفادملا

 ظ 5 ة ةمماشلا نيملالك كل 0 تقرح وجدا ع قرح أمد - هدعنالا عطقمب

 ماشاء ىلءد# نأ عمتناك ام”ةلعلاةلودلاىل اه ءاراواشأب لعد نماهمالختسا

 | هصالخادكؤ مزيل لب ةئاخعلا ةنارلا ل تدق نه حي وردنا ىف هتبغر ىلع لدي سهأب تأ
 ٠ م «فدؤ ىلاعلا بابللم_متيغت عممتب رذإو هل تاءالولا هذهءاسقبالا باطيم و ةلودللهءالوو

 ظ ِ : مب حل ناطلسل انيب وهدد لاودالا تا! ةتالوأ وةيعبتلا كإ:ءاقيبافارتعا هلحارخلا

 || لاسراكلذفنفرطلا ةيغرىلءلديو دايعلاءامد تنمو قافو ندب! ىلع قافنالا

 7 5مل هزه ل اش لعد ىلا ايناثثىدنف ا تنكاعوالو كن يراسل علا بابلا

 أ امناوج عيمجكتوةيغابلكيلاملا ةقفن ءرصم ضخ ىذلاوهاشاب ى عدمت نأ زعالو
 ف ,ةوندقلا باب ءأرسصاتر ةون ئح ةراحتل اًوعو ةعارزلا دابدزاىف سنو نم الاءاول

 8 ةوخنود, سوا وةيردنكمالا نب وو درا ةيوايروالا ةرالا لفاوقاةمةيكلاهذهب

 نمالاةداعاوبر ءلادالب ع نم نيس اهولا فشلا هت ءاقاضد أ لضفلا ةلواماعدحأ ىدعت

 دن ىلع 1 ب دهم غم ضصاختسا ديلا قدرطيلا

0001 0 3 



 هل 00

 14 ظ
 مهلالئاه هد:عنممهدرطو ابضغم يبلع تحاف هتيرذلو ل طقذرصمةيالوبالا ف سمسنال |
 اوةرصناةرايدلاء ذه ىادعأءالكو ماو ىداليىفماسقلا.مكل مسن أنوي فيك |
 لص م ةلْو .هريغلودلا نوكنت بواجي )نا ث ي<هباوجعاديالرخأ مانأ ةرمشعةوطعأو ا

 ىلا كلذ, ل ءانقلا بةكهياو> مهمل الهين نودي ةدملاهذهءاضقناد_عبوررضلا نمل

 مأشلاورضمذ خا مهداحتاءاوررقو مظءالازدصلا دذعاوءةجاف لوبمالاسالودلاءارقس |
 ١ اشاب ىلع نه |
٠ 

 ىلعد © ةدعاسملاة قال دعتسن سرتومسملا ىأرائاسشاابسئرف تناك ةدملاهذهءانث فو ٠

 ةتءد_هبالا حتالوةيفاكريغت ادادعءة سال اهذه تناك هن رمصمل اًةمالا طظدءوسل نكلواشان

 هذه نوكتا:رذناو امسالبرحلا فاكلارثاخذلاوحال_.لادوجو مدعارهشأ |
 ىلع ىوفت المرتم هوكح نأ اسر ىلاهاقةدتالو اور وأل ود :ركصالةم واقمئلاملا ْ

 ىأرلا حاه ةدعاسلابهندعو وهم وانما لعدن دس نأ دعب ال_ءفاشان ىلع ةدع أسم ظ

 أ
 ١

 ىد> مظعل اررضلابرمصمىلعتداعتلا ةسايسا اهذهل دضعملا سريتويسوملا ىلع ماعلا 3

 اعفنرصا هؤافعتسادحتملنكل م6. ةنسربوتكا 4 مويىفءانعتسالابمزتلا |

 ذا ةؤقمفرثكأ وةناكمم_هالع اوان أ شلودلا مظعأ نملود عير مامأهدرغعانهنوقول |

 اسنرف ىلا ةدو«لانمت نانورل ادامه ىل باحسن الانالوأ اهتفانودلاهرما وأاسئرف تل سرأ|

 ةعانودلا عوجرناكو ةيخهملا اهتافوذ -ةعاهنيم قرت ارتلكلا بك ارملمأشلاورمدم كرو |
 امونب رشعا سرة ومسملا افعال قىأ .814٠| ةنسر 2 ا 4 ىفةيواسترفلا |

 ةب دامي عيرالا لودلا كرتثنو اذه ( ماشسلا ني ىلع عفر ررلا نب السما )|

 ضعب ةلعلا ةلودااوا غلا متدعاسول ملا اذهباهدحوارتلكناتّماهلباشابىلء دمت |

 ايسسوربلاةلودامأو كالذ لاا ىضتقا اذاريلا ىلا لوزتللةيريلااهرك انسعواهبك سنه

 ىلا لددواملو ةينيط:ط_تّقلانعداعت,الادرتوا ورلاو اذذابك !ىماهل نكمللذ |

 دالدل الهم لاخلا فنلعأ ىلا هالل هن اروشنع لع و ريبانر ودوموكل اغالب اًتابناملس ْ

 ةايدملخدأوز لكن اللاعامتا يمال |مايقنمافوخ كل ذوب ركسعلا ماكتالا تحت |
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 ا ركلاىلا م٠6 ةنسويلور مثلئاوأى اه رهلوأ تلسرأف شبر علا قي رطنم

 أت يوت رثلا ةمئانودلا صالغقتسالر مصمو ماشل هايم ىلا هك ارعهج -وث نأب ربات

 انمار ةتاعال- اهاباقولذيرضملا ةمانودلا قارحاو رس ًاوةيردنكسالا ام هنم

 5 ملا اذ هدي رصملا ششو.حلا داق غيل. 2 توريب ىلا ةيراضل ا هجراون ىدح !تلسرأ

 دوهوكلال_صواذا ىت-ةير دنك الا ىلا ةنرمدملاب كارملا لالا ىف تءرف موش ا

 || انا ناماسىلالسرأ توريبهاسحرا_تأ ل ,قدنا لاقيو كذا طا تءافاهد< لرمدان
 مهتما عبوماشل !فنيب سمحلاداوقلاّت ؟ارجا نمدردكبت هك هلرهظي ومل اون ١ خعرراتب اك

 أ لازناولخادتللر طضا ةيربربل مهلا أن ءاوذكح /نام_ممأوةوسةلاءنب رئاشلا

 5 نالا نمهبطازعال نأ هلع وهناظو 4مل .ةالهنأباشا,ناعلس راج اف توريب ىلاهرك أاسسع

 ظ اا ىلع د اهدسلفهذهلثمتاظوحمهد-_:ءناكاذاو ادعاصف

05 

 1 و ىلا وياوب ٠٠ه ةدهاعمريخدرودقوالا م٠ ةنسسطسغأر مثئدش او

 بك ارملارسأو ماشلا لحاوس ةرسصاحجبةزيلكنالا ةمئانودلا ىلا م اوالا تدر وو ما شل او

 ”نافاملكش رطفذ-خ ان أدءبتو ريدىل اريبان داعفدب راحو تناك س رح ةنرصملا

 | قاكعو توريبءالثبابةيرصالارك اسعلا نلعأو سطسغأ ١6 ىفاهل صوف سك ارملا
 ١ ع رانملودااهتررقامىلاهالا مالعالت ارو“ ثندماشلا "اخ /ىرسشنو تقوبرقأ
 1 .(ثالدر اهظاوذب ه رصملا ةموكلألا ىلعنامصعلا ىلءمهذب رحتواكءادءامرسا! مأشلا

 ةينامعلاةملعلا ةلودال

 ١ أ كانسهلاتت

 ا | ولو ةرصمتالو نوكأ مهلود ابهيلغ اوضر ءو ةدحملا عدرالالودلا لصانق

 1 | اول كلذ ةباك م هتمتلطفهءاوحءاطعالمانأ ٠١ : هزاع ماو هنامحةدم هل (اكع)ةبالو و

 || ديفنت ىلعلودلا ممدتل طقدتد_ءاسما مكعالاسرفنادومهف أ ىلأل امويلاىف مهبلط

 :اواشان ىلع د #ت ىلا اعمر ةدهاءملاهذ هر غا» 0 يطمع ١غ موهفو

 ْ | نع عافالاولوبقلا مدع ىلعّرص ا هنكلل فرو بر ىلا كلذ ىدأولو «- اعتقذتاام

 ارضح هل ىطءملاداعيملاةباعغوهىذلا سطسغأ ع+ موهفوهناينمقمررخ [ىلاهقح

 ظ | لودلان او (اكع) ةيالو فن الاهل قح الدنا هوريخأوةلودلا بود: ممهعفو لما. ةلادنأا
 ا

 ال ٠



 هي ل ا قطاف : تيار ظ

 قاشنالا ا هول وون قولا لولا لعب (اماظر 0 :طسقلا

0 

 ةردنولة ني دمىفقددصتا انوكن ثء2 نب رم نع زتالندمفهيلعقدستنأ || 1

 قوقحلاهيفزي,مةيلعا اةلودلا تو دْدَمْنَّم ؛ءاع3د هموكعةدد ةاملاهزه كو ا

 ىفارتلكناتأدّب ا ةدهاعملاهذهءاضمالمقو شا ىلع اهتم ؟عىتااتازايتمالاو ||

 دروالالهرأو ةعاطلا ادع قس ىلء هيريصأوةنوراموزو ردن منانبأ اكس ضير م 1

 م و ةياغلاهذوأ مشل ا ىلا راب ناجي رتىلاعلا بابل !ىدلاهريف-(ينوسأ 7( ||

 تالد-فةظو 2 1غ ةنسودلو) 64 اهتعران اسر( نوح مان)دروللا كالذي ْ

 دقأو ىلاغالا نب كلذ نفد هير ومام لكما .دوورتسملا لوصودر#و ةكلمملا 1

 حارشلاةىدأتن ءا اوعنتماو نيستءاوعم قو ناي هعلا نول كبار وشو هتيوومأم ىف رجخ 1

 ددملا ل هرأف اها[ اهكرادتلةيمئاد#:بالاةروثل امه عست"0 نكبة يركسعل ا نزملاو ||

 تئفطافاهداجلا ف (1) اثانسايعوامئابناماسواًئابمب_هاربا نملك هاورصم نها

 ءاحنالا ةناكى ةنيكسلا تذاعواه رم اظاعتي نألبق ا

 زلكنالا بكار اهض هرعماخممل اوأاهمأهلعلت و ريب ةنيدمزي هت ىاشاءناملسذ بخ مثنمو ْ ْ

 دحر تالا نمأ نكللوةمدخأ !عفادا اهب عضوودوغثلا لكنا عالقلا بكلذكو |

 ءىمساكاسْعل اوزيلكنالا بك |ىه مامأ اعف نتاماكصسالا |

 ركحاسعلا لارا ىفئهماساب ىلع دم موخرملا نأ ةب زيلكدالاةموكملاتاعانلو |

 وأ هتان ود خا ياماهسك 58 و هن راع ن ]تدار مأشل !ىلاركلا قد ٍِرط قعر اخذااو ْ

 مأشلاورص ٠ نب هل داغلاةيلمرلاءارععلاوحولاربددملا لاسرارذعتلا-هةنرفاوا تيتشت

 هدلاوناكنيح 18.17 ةنسةدج دلو ريبكل اش ىلعدمسناشاءنوتسوط ناش سابعوه (1)
 ىقرتقو مهاراهعتومدع | م.م ةن-ةي رهملاةكرالا لع فو ني اهولا ةلئاقل برعلا دال |

 : امه: ' ةنسويلف |:
 «وويدسم
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 را ؛ارتلكننا عمداحتالاةيرمصملاهلش ملا"اهماىف هئازلسةطخ عامل ريو. ةنس ّْ
 ره دم كرب نأىلاعلابابلا مزلي ناباشاب ىلع ديو ىلاعلا بابلا عما سار هقامتاناد-اهل عضد ||

 : ٍ 0 ن ارمصمىل اولاسن يتتدع اع ةدع وهسرذا رهلماشلاو ةرمصم تاءال واشان ىلع

 3 1 2 بلاطملاهذهاىلاعلا

 أب 0 ةوواشلا فكس كؤت :لبارتلك: !ىلاطملبشب النادريخياشاب ىلع د لت سرأف

 0( : 2 ئانجط در أعوأ هن دخاةدعت ماسنرفن أوحافكلل

 ٍإ | تسرع 01١8140 دب 1٠١ ةلسامع )
 ور وايسو رلا عم قافنالافهدهج لني وةي واسر هااةموكلا ىلع قن>تاراخلا

 5 58 ةدقاو عطينا: وفلان هما زااورمصمدود> ىلا اشان ىلع. عاج رالاسُعلاو

 ' ا فاوسلودلا نمركةنمعم امك ةم-سو. يول ١6 .معيرات ىذمأوءاعد سقف

 ا راد ىلعد هش مزلد نأ (الو وأ اهاًضَتةمةءلعلا هل والاب ودننما علعقدص

 52 ةطدملوخدمد- ءعممأشلا نميلونملاءزملا «_سفنل ظفصوبيلغلا ةلودلل ظ

 اثلاض هرذةرصا م ىفاسؤلا عمق افنالابق م ا مسقلا اذهىف

 ةلودلالا ع وجرلاو ند د رصملا ةعاط ما مأش لا دالب ناكس سن هدارأ نملك ة دءاسمر

 ىك لخادلا ذي رمصملا شويخ لاغشالْنامَسصعلا ىلع مذد رح ىرخأ ةرابعيو ةيلعلا

 : ا ايسؤرلابك | ارانوكن أي (انلان) ةيزياكدالاوةيواسفلابك | ارا ةمواقم ىلع ىوقتال ا

 ا :ةلآنع هل رات ىف أدتب اذ كنينحو هن سصملاةلّمسملا صوصخم هكلم عم ىأرلاىهفالتخال

 ْ وازع ومس اسوت راك ابيل رس ولة سايس ف نعط | نسيني روظاومالاو

 ال نصفة يناثةتروطاربما سسأت ف نوتلبا' سب ول ضراع | ).0 ( ةنشسفودنقؤملاةموكحلا فاوضع
 1 م ا هنسؤمت 0< ةئسومافه ال كا هز ةنسريممد 4 نمةيروطاريمالا داعأا ل

 ف لكلء.حص اةلمخو ايلاطياب رحى ةظهاملا ضاقفنلا هفرصو روطارم الاساس ددني ذخأ

 ١ ” 001 0 ل .الو[ترف ةيوكح د ادعتساا مدغم هققصا ترحل اذضناك مك

 || ترفل اداع لمن ملا لف ةنده ةماقا ف ةدسءاس لا لودلا ىداىسو سيرا ن عالعفادملا لأ ايسوربلا

 : فد نم نكمفهئازسإلاةظلسلل اسد ر ندعت الإ هنسثرام | ىومتاهبارن سليف بتناو

 1 ” نا سمأ | ىوىنجالالالبحاَنمهنطو كاذب صاخو اهدا هم لبق رخاةمارغلا

 | الا“ ةنسواع ك4 ىلاقتسا مهن روهمحلا سيئر ب قان همقلو نينس ثالثه: دم اوئلا سل

 اقوة اطملا اضبأ اريل يبس ا هلونوهاعأم لاشراملا هفلخو هلت ازحالاةةسك عا

 [ىطظعالافيحعا هتزانحتة مالا تافتحاو | يإإ4 ةهنسف

 اسعلاو.
ُ 



 ظ ١60

1 
١ 

 انييفالءر ديول ةئيدمىفهدةءلودلا تامقف عيجللا لاب تلقأ ىتاا"هلةسملاهذهةبوستلاشسف |

 هلدنوك!هلتاعا صرمتؤملااذهىفىدوصخ ب ودم للاعلا باملا نوكيتأ اسنرفتيلطو ||
 اهصوصخ عزاننملا دال لا ىلع ىهاظعلاةدامسلا ||
 ةموكَلا!مضراعذاشاب ىلعدممدي تحت اهاكمأ كااءاقب !نرف تبلطر ةؤملا اذه عتجا اف ||
 اهتموا ف صدا الادل ىطءرالهنأوهوالو أ هتباطام ىلترضأو كلذ زيلكتالا | ظ
 ةدمهانوكتنأ طرمشنمسقلا اذه نعضاكع لادا ذرف حاحا ىلءءانب ايخأ تابقاهتكما |||
 اسغلاوايسسو رلات ابقوةياعلا ةلودااىلادوعت لب هتومدعيهتثروىلا لّةدثالو طةفهنابح ||

 هس دمؤ ارعوم عامتجالودا!نمتيملاو .وةركلااسعلاتد دوأع ١م ةذس لت | وأى

 اءروأ لود ىلع ةةن>ىفديزبا# هنومد_دمهل اهكرتيلا هتف فاهياعلاوطلا نينا ||

 نوتدرملابدروالا اصودخو ارتلكناتدّدْدف هعزملالاتاراخن هذه هرقل ىذلا مالا ||

 دعنهيلعلا ةلودلاىلا ةمماشلادالملا نماشا.ىلعد ل ىطعيام عوجرألات اولوآلا اهرزو |

 ىلعةلا ل !تمنورَمْؤملا اذه مسني /قافولادعإ و ءار الات: ثةوقافتالاءدعنخ هنود ||

 ترام اق 1 دات ةرازولا سانا )3 ( (سريت) ومسوملاىل وال مث هماع ىهأم |

 ايليسرمسرادمىةهعد نشلا ماعتو | 41 هن لير 6 قايليس مق داو رنه ىسايسوق 6 |

 حيران بت تتكودغا ارملا قريرحتلاب لغتشاو سد رادحلار ناسمت |م6| ةنسىلاك انحلا لغتشاو سك اداأ

 ريك [نمناكو [م.| ةنسملا مم ةنسزمتعيطتادلغ | ٠١ قةدواسنرفلاةروثلا |||

 هكيرأ بيليف سول كونا كلدلو ام“'٠ هنسو لو رهش قريشاعلا سب ول ةموكح بلق ق نيعاسلا |

 لاشراملا نازوفةيلخادلاةراظت مئةيلاملاةراز والو متهم زول فارومأم هنيعةر وشل ه:هدعكملا |||

 ؟؟ قةملوالراظنلا سلحلاسدكرراصمت (|ملمبو ةنسرووتكا [| فىوالاتلود ||

 | مى[ ةنسريقتس *+ ىلا ةنرازوترمتساوةيحراملاةراظن أ ضي هيلاتدهعو م8 ةنسرئاربف |
 تازيه<:مايقلاو ستر انني دمزيص بلطف ١ م6. -ةنساثيراملوأ ىف ماكحالاةصنممل اداعمن

 لاقت سا متناطلسلاواشا ىلعدمم نييلودلا لخادننمدئشانلا تاك امترالا نماؤوخ ةمهمةب ركسع |||

 (ةيقيقولاةعملا) - ( 9



 1 1 يب لا 31

 أوال بابل فاعسااهإ ارمستب كل لوطانالاود دوسال ارحلائيطاش ىلعةسعقاولا

 ايسورلاريفس مالك ىلا (نوتسرلاب) دروللااغسف ةيذيطنطسقلا ىلءفجزلا ثان يهاربا
 لكملسو لوبقلا لكمل_,قلهل ماعلا ىأرلا حابةتسساالولو ادي دش اليم ىأرلا اذ تهمل! لامو

 رامتنأاسو رلاىلعجرتقا عورشملا اذهل ماعلا ىأرلاةقفاوممدعى أرامل هنكل ملستلا

 0 !ةرتةيطللالودلةباح زج نم (ىسهلكساراكنا)ةدها ماهل هلوختا-عاهلزانتالوأ

 1 اولر عش ىلاةيرصملا لسملادب هوست ن أش, تارباخلاتل-ًاوكلذامدورلا

 منابتلو عملا ضرغب ةيفاولكلل ةيسطرم ةلاىلَةلودلافافتامدعل

 0 ( دصاقملاو

 ل اليد بلظبلاةزدنزول) ىلا ينال (ونورب) ويسملاا سن ورلاتلسرأةدملاهذهلالخ قو

 قدير نغ سن الثلاسرا ىف قا اسنرفوارتلكن |نم لكل لوي نادلوالا عورمثملا
 : ٌْ .َ لفاشاب هارب ااهجاهوأ لوبمالساة يا ىف ىسورلا شدحلا عم كارتشالا (هسح سخ) رب

 نأ محو تارباغلاهذ هباشاب لعد لءاملو اذه اضيأ ةرملاهذهىفاهءارعامسورلا

 تأ ١

١ 

 لكّدر ىعمربجورصميلا هبثويد عاجرا فنوعاسا هوصخاارتثكناو امو ةمواب ور والا
 || | متداضمواب دو[ قاب صعت نعال ضف هند عا ماهنكعالا سر فن اودالبلا نمهكتفام

 هام فريم ىلا ضرإلان مارش ل بال ثيحوةلاهةوقلادصادادعتسالا فذ. خا هلاهعجلاب
 راكمالار دق, اهنضةةوماشل !لحاوسد ةفتباشاب ناماس فاكر اّرطضمالا هك: ىف هلاجرو

 ةيركسماتا ملا عيجىلاهالا فاكس -: سهأو (تورسب) و 0 ء) ىتندم| وس

 || شيلا ةطساو: نيج اسهملا دصو مهتطساوب ىل>ادلا نم "الأ طفح هل لهتس ىل حالا لج و

 : صلاتي اال مو دنا يش ترا لعيردتلا

 حارس قاطو اهغم راصمهوح و ضعل ن هلاومالاريفوت :وفاضب أ ذخأ واول ل: |

 أدب نع وتتسم: ٌةدم نمريصعةماق الا هم لأ دق ناك ىذلا نكمش هرشنوءنا

 افا انونسهفلكتت ناك ا|مناللاجرلاو لاما ىلاهجاا تال تناك ام المها هكر تو برعلا

 1 اعلا نمانوظع رح برأ ةدئافال» ,امنر قت ىرصمهسدنج يوم مدا هئيلقَف

 اشايميها ارباهدلو ىلا لأ رار عيل ظلك ج ارمي 2 مأكل لاعب :رعلاذ الو ع نيبال

 صاوالا 7#



 طعس ] 0
 نملصعماسءامماهرذ_حلودلاتذخ اود رصملا ل بما ضصوضلا 1 |

 حاجنمدعال_خادتلابغرتال منأباسفلا تنلءأف فالحل اذه بش أ شنت ىتلار ومالا

 ناليقياممابامسورلاوايسوربثتلعأو نءاربوأ انديفىف ىلودرتومداقعلا, صتخلااهبلط

 نوكب نأوىلاعلا بابا !ة-.غرلاةفاومنوك, نأ طر: نأ شل اذ هى لودااهر رقت لك

 اسئرفه-لع قفتتامتامق لودلا نكن ةمانلا برا لان عءارداصرارقأ اذ ه1 هلوبق |

 ىنارتلكما يل نيتاودلا نيتاهنيب قافتالا مي ل نكلو ىلاعلابابلا عمداحتالانارتلكماو
 دهم ةدعاسم ىف ةسيغركلذاسنرف لو .قمدع وةيلصالا مهدود.ىلا نيدرصملا عاج رآ |

 اشان ىلع |

 سوسرطوة نط اسهلقأو هتيرذاوهلمأشل اورصماّالو ن وكت ن ادوتناك اسنرفن كلذ

 اسئرفءاضراىف ةرغر نكلر صم ةءالوالا ىطعي نأديرتال تناك ارتلكن اامأ وهتامحةدمالا |

 اذهنماكعةنيدمنوكمالنأ طرشي ونملا مأشلادالب فصن هتامحدم ىطعين أت ابق |
 داضوص ناعوت لكيم دزخفنيك تلاعتوحارتقالا انسهاس ٠٠١٠

 ىرخأ سه ب رعياراب هلاثرتلا هنمءاندرحولان لاو (نيسصن)ةعقاوىفةينامعلا شوي ارهق نأ |

 ةلودلا أ ىفايسو رلا ةموكح ل خاد: بج وئثاذهنالةنسحهتبقاعنوكنال مو هو |

 ءامد كفسلاعنمىلوالاف ةماعاب رحالا كاد ةحتت نوكمتالو تادوهعلا ىضتةعةيلعلا |

 نمهديكتاملاهيقحواهتراداي وقأ نال مق ىتادالبلا شاب ىلءدمحل ىطعتتدابعلا |
 نب فالحلاعوقولودااتلعاملو . حاورالا لذ. وةدئازلا فيواصملاوةبعصلاقاشملا |

 مرحتالىتاانيتاودااىدحاىلانازاك ام ما يم«رايسوربواسُْعلاتنلعأ ارتلكن اوأسن 1
 ارتلكسن ىلا ىرخ ا ةرامعب واهك المن مدل اودلا |

 قحو قرشا فاهذوف:ربرقتل نتلودلا داتا مدعةصرفز من أت دارأفايسو رلاامأو |

 ريفسةفص» (ونوربىد) نورابلاهردنواىلاتلسرأو اهريغتودةبيلعلاةلودالا باج

 هرصيقن عةباشلابهتموكح ىلع ضرعو مو ةنسريةسرخاو قاهلصوفةداعلاقوف |

 دع لالذا ىلءاهدعاستو صم للا ةيرحارتلكنال كرت ن "الد هةسنمةبسورلا نأ |
: 

 (بونيس) ةنيدمىف لوبمالسانمبرقلاب شح لازناب اهل ممست نأ طرمشبامئاي ىلع |
 : و : ا



 |ظ كلوا 1

 5 امئان ىلع دهم من؟نأابلطوا سو رلاواسئرفاريشسىأرلا اذه مهضراعو ةسيلعلا

 رزمة لوالاىأرلا ىلا سوربلاريف_«زامخلا نكحا .عبرالا مأشلاتانالوو رصم

 (انيبف) ةئدمفلودرعؤمدقهينأ (خنرتمىد) ويسوملابلط مت ةيبلغالا

 ١ ذرفامس لكل ادنع كل ذهنملبش « لذ رصملا هلئسملا أش, تالوادملا مامتال(ةردنول) وأ

 : 0 (مرتمىد) وسلا: ممقثمد_هلبلطلااذهلاليعملوكالذال بهي لفارتلكناو

 ةرصماهن أت ناعألب د ىلاعلا بابل ١ عما مناف العديد 2 ىل ودرعوم لد وخل بقت لامس ورلا

 ١ : 00 وك اكل ةلهاع سوسح كفا ىلع
 ا ماشلادودحاشاب هارب اىدعتو ب رحنودءاهك المأ و ظعمل الت اىلاتلابو

 || نمرورااءاهبك ارمي رصتلا ىلاعلابابلا نمارتلك-:اوا فرق ن ملكت بلط كلذ د _ثعف

 لاريمالاءاحوةيرصملارك اسعلانموايسوزلا نم ةرورضلا دنع هاج ل بندردلازاغو

 |"ارفسل|قانلعامو عرصتلا اذه ىلءلوضعلا ةينيطنط قل |ىلاهسف“. (دروفيوتس)

 | هنابتيسورلا :رلاريغس نلع ًأوةطسوتملا لودل انيق اقُش لو دحاوشخواو زطضان اطلا اذهب

 | بابل عمتي ٌتايسلاهتافالععطقب زاغوبلادب زيلكت :الاو ةيواسن درغلاب ك ارملاتلخدادا

 | ىضتقااذاايلعرفاسلاب راك س هلت لبر ه_:موكح تناكو لاا فرفاسي وىلاعلا

 || [مس "لاذ هام هلطنأ اب(سي ران) و (ةردنول) ثراز وىلااسعلا تنتكوكلدلاحلا

 [بابلالعالك لملاةيرح اهسفنل طظفضو فلاعتلا نمحرذت هءلعارصأولامجناوابور وأ
 || امهنمبلطوارتلكن اواسنرف ىتموكح باط ضفروبطخل اىقاذتنمفاخ كا ذ.ىلاسعلا
 | || لودلاءارز ونيبقافتال مدع و بامسالا هذ هلفزائتوبلا ل خدم ن عامك ىهدانعتا

 || (يونوو) ديوللا ضرع 0 ريك دمروا ؟اوأىلا تارباخلات قو

 || ةئانودلادر ىلعاشاب ىلعددارك ال ةدعت سم هثلودنأ ىلاعلا باس ىلعارتلكن اريغدسس

 أ | دتءايسورلادصالو.مالسا ياخ ىلااههك سم لاخدا قحاهل نوكي نأ طرشي ةيكرتلا

 || اهلوطس ا دئاف (دنالال) لارمالاىلاتلسرأ !سنرفةهوكح كاذيتاءاملف ةرورضلا

 | ىفارتلكن ا بكا سه غم كرت شيالهنا 4 ةنسريقتس ري زعير اشار عألكرتفايم
 [ نيب ف الخ لوص- نمدبالهنا لكلا ملعف ااب ىلعدمت ةموكحد_ضةيناودعةكرح ىأ

 - 1 هاشم



١5 

 ىدننأ فك هقينيطتطسقل لاداعي ول 4 مونفو ةرادصلا نصنمنفاشأبو ١ ظ

 اششان ىلع دم نمتلاسر هعموةب رصملاشوملا مساق الص لسير دق ناك ىذا أ

 صاوأ هلردصتنأ ىلا اهبوهىتلا طقنلاب قب نأب اشايمي_فارباهداوأت تك هنااهيف كوت |
 هلي ردوهحماذاالا ىلاءلاتاسللةغاطل او لصلا لوبق مدسغىلعا ريم لري هنا وةدندح 0 |

 10 بلدك حا راسو كلذ فال: _.ةب ف. كواهلتسا ىتلا تادال اولا هدي نه ١

 سلب ارطوا دو جالو ورصمكإ هيلع ضرع ءدقناك اعلا بابل |

 |وسالا مس و درلا ل“ ادّ]و ةمخ.طططسقل اىلءفحزلا نفاشان مهارب العمد و رتصملا" هادا ىف | ْ

 ©ءاطعا قلعممأر رقفارحالو اربال ةلودلل شدح الو ْ ا
 منسقا دعام ماتش اورصماشات ىلعد

 0 اون 2م يراهن 7 1

 ممناو مهداحتاو ههعالطامالاةيرسصملا"ةلمدملا فأ ىف ا شور ةيالنأ هئهنوبلطنامسورو |||

 ىلاعلا بابل اًرطضاف ةمموملا"هل سما هذهل 2-ان ىلع دم نيز و هنهب طنؤتلا نود غشستف | ا ٍ

 نيب ودنا ارفق ةوأ هنامهزب دريد ءارث ةسأاىلالسر ًاولخادتلااذ_هليش نأ 1

 هرتصع ةساسربك ألّوالااسغل اريزو(ميئرتم ىد) ويبسملا ةحئاللا هذه ىفالووت غارلا ناكو ْ ٠

 لودا|قامتاراز و ىلع هلا دبامضرعف عمجب أ ماظعل الودلا ةياج تخت ةيلعلاةلوذلاعضتل |||

 لودلا قا,قاذتانمافوش امش فناسسسورلا ىدسلومقلا وناسه سالا حقوم متسبب عقوف |

 (مىو#م ةئسمرقلاب رحفلصخاكةّو لانة يلعلا ةلودلاةياعواهةض ا

 اولوادتو ١مم ةتسويلون م. فمظءالاردضلادنغعاقجا لو كودلاءارغسعمشاف |
 ةلودللمأشلاعاجراةرورضاسغلاو ارتلكن ا اريفتنىديأفاشاب ىلعدتح هاطعابجصاسمف |

 هعامتامزلي اهقاولوادتبل ةلودلاءارزو عقجاو أوبن م عاب م واق( .لدرل 1-04 3

 ٠ ةرادا ”انلالستاالاج لارا 1 ا 0

 اد



 ظ ظ 1
 5 ر 1 00171 ومسك ارعناك ذا (دئالال) لاريمالا

 لايبسالا قنكا ا طقفلاغتلا عنم لد اهري_سىفاهل ضرعتل اهل ميت الدر ماوأ حنا كحص |

 ,كتلاةانثآ ىو اهركوأاعوطاوءتملاتقلاثدارأ اذا ىتحاهتبت سعوا هعاشاىواسنرفلا

 ظ ا ركلات ا اراشالاهسمل !تراشأ اقاناتانفعتر ةةسانغت راهنمت را

 ا نأد عبو ةراطت ا ىفاشان نامعد بوو ةحيرابلا ىلا هسفنبلا زيمالا ل زنق لاريمالابعامتجالا

 أ ؟ىشانوقلب اهداعزك ل ةنومن اثا نام ع هلاك دوت ناظاسسل توم نعاتلمامداحت
 | نآدوبقاث اذ اووف مزعدق كلذلو ن اظاسل ار مدائن لبلخؤ ان ابورسخ سئ اسد نع
 أ ذم عمولوطانالاىفةنربلا شوي ادئاع شاب ظفاح عمةرئاخلل (ديرك)ةرئ نتج ىلارقسل ىلع
 ظ ةعلو وهتغيشؤاشاو هرسخ مظعالاردهلادرط ىلع مهن فاح مارب المصمىلاواشاب ارى

 ا | ةثهدمالكلا ذه نم (دئالال) لايم ال ل طقم لاحرلا نمةبقثوت نغىلاةلؤدللا ماهم

 || هنعهعاجراقهدهجلذبف ةمشولاهحئاتت 12 ورمل اذ _قةنقاعقوس نم فرخ س تورو

 نايمه هعنم عيتال ةّممَوكَح نقفيلا "يل سرملا مغ اوال !تناكؤ ة مغاضانا هثمدخت لا لو

 | ةعبات لاذخا تناك (دي 2 رب «'رعنال ةيلعلا ةلوداإ ةعداتلا (ضشذور) ةربْرح ىلارفاسإ

 | | نطق ب ونلطلاة هجوما علقأ و كلدياشا, نامعهد عوف اها تهذ.ناهلز وحالورصا

 ظ || ةلخاوة:يقسل هرأودتبقا ف نع نك كلذاو( سدو ر)ىلارفاسم هنأ (دئالال) لاريخألا

 || لصحاماسن ارفريغس عملت لو شالا ىلا هطايضدح أل _سرأاضي أ لاحلا فوه #تةفارم

 | ككاك(سدرإتب خلا ةئانودلارفس ريغسلارخأ ووشو ول 5 ىف ظناضلا اذه ل صوف

 ظ || ةمّراللاتاطا.ةحالاذ_خالىلاغلا نابل لاخلا ريشا ارخأف (دنالال) لاريمالا نظي

 ىلا ةروك ذملاةمنانودلا لو ضورتخ مها_ضول لقب اذهدغب مث ءارغسلا قانزيخ كلذكو

 ةلودااتالنأغلاتاذلؤداءارفسوةلوذلا »اس زان ردكمريث أ هلناكف ةيرددكتالا

 ش0 1 اهلةمئانؤدالو شدحالامخأ افاهداَوو ة:مدحأب 3 قسالديفيكلاة ذهب ةيلقلا

 || ةاودلابكا " اركلاعاجرااش ا. ىلع دم نم باطل ةيز دنكسالاب اهل انة ىلا لودلا تلسرأف

 غضرٍلاريثك اسئرف لصنقه.ءلعملأو كلذ ىلغهكلودلاءارك !نملتكةعماسغالاعشم ||
 ايس 0 !تانالؤؤ درست وة علام ةلوذللاس غد ةرالتأ ىلع مزغ لن دمعت



 1 مسمن ا
 دوذ>نعحورخلامدعةرورضاشانميهارإل ارهظأ لب كلذ (قاك) ويسوملا لشي ..فأأ

 لخادتتتو ىلاعلا بابلا كالمأ ىلءايدعت كاذةبوابورالا وذلارب_تءقنأ ناو ا
 زا نع هعنعمدلاو نمهيلا لسرملاباو 1 اناو عوجرلا ىلعةّوق 5
 سعأو ةيطلملالتحا ىلع هسسفن ىف مز علب كل ذئاب ميهاربأ ن 000 :
 لزانتلاهيلع أو ةركل ادواعنأ(ىك) ويسوملا ليل نكلورفسلل بهأتلابهثدحأ|

 كلذاشأ ميهارب لبق ىتلاواسشلل ادعب و ررضلا نمهيلعنةرتبال عورمشمل اادهنعأأ

 هفر وأو سءيم ىتنبدملالد ان ىنتك اوكلذهداّوق ةىلاهمهاوأردصأو

 تثدحد قو دك ١ نس كرلا من انورلا اماب ناطق يسم م(

 ةيك رثلاةمئان ودلا نادومق اشاددج- أن أى موانور واف رطاومللا تش" هلئسمك لذ لالخ ىف

 هنااا ذواشاب ىلع دع ىلااهعفاادمو الاسري ةروك ذملاةمئانؤدلا وقير دثكسالا ىلارذاس
 (نييدصن)ةعقاو ل بقة منان ودلاهدهىلا لق سا والات ردص ١ دخل ةنسويلور مم ءانثأىف ظ

 اسنرف نملك تناكن كلذن رصملاةمئانودلاَةب ,راحمد مق لينادردل زايوب نم جورخلا ظ

 َ رضملاوةيك رتلانيةانودلا نيب رحل باش اعاملاهفرطْن «ةغان وديلسرا ارتكماما

 لاتقام مث لص (كلذاو |

 قرطلاباشاب لعد. مش نيب وهن فالخلا ميأدا اراد يجمادبعناطاسس !اىلوالو

 ىدينمنيعفدابعلا مد ف سولاتقلارا رهسأ ن ه:ىلوأ كدت نمهلك ارملة يلا |

 تارباخلاءارج اهل ال ىف نكي ةةمعمةنده ىلع قا الر نسم ىلارفسسلا ىدنفأ ف كاع

 اايدج سم أ,ناروك ذملا ىدنفأ ف ك اعفاكو نيفرطلاة يضرم ةقب رط ىلع قاسفنالاو
 ظ
 توعرلعدق ناكو شاي دجى ارنا اذه ىمهتفااسلق ةينيطنطسسقلا ىلاع وجرل,تادوبق |
 ملوبمالساىلاءاعد ان نظمظءأ ارد صاشاب ورم نيبعتو دو#ناطلسلا |
 هسنع عفادينمدوج ومد_علوئاغضلا نماشابورسخ نيب وهنا همم وأ هلزعلالا نكن |||

 هل_كودي هلسوسوامىلااغ_صفدمحولا هشبل - صو هب ناك ث محدوناطا- سلاثوملا ْ

 ويل اون 15 م ولو .ةغعان وذلاهواستوامان د ىلع د #ت ىلا اقلالا نماشانافعوعدملا ْ

 هدها قة دردنكسالارغت ادصاق ل ينادردلا نمح رخو« بكارع علقأ امممو ةئس .



 الر
 »9 صم

 . كارتاللا اوت تق ىنا (بان ناع) ب . دمر ةضارمتلا علب قف ةرفاس مهمل .وقوهمطلم

 1 .رلذ درصف ةنيد ممل ارفاسا عع اشم نءافعو وةمواقمن ودباهاتانأ ادعبو اهلصوف

 دقناكو (ىلك ) ويسوم اهبل ال صوهنم 614 ىريلو طال الب فل مدقنيو هرك اسع

 نابامهربلاش اب ميهاربايلفو اشادىلع دمت ىلالوالانّرفربزو (تاوس) لاشراملاهلسرأ

 | اللا محو رلاعل بابل اند وه + لاتقل عنم ىلع ةمزاعاسأر يد اهعيجاب و و

 اه ةنسوام <. قسرا نههرفسناكو ةياسلاةيبحلا قرطلاب امد عق ةاولا

 | فلك ىلا ةيرومأ امري ثوامثاب عدم لباقتفوينوب ٠ ىفةيردنكسالاىلا ةلوصوو
 ْ (سوروط) ل بجز متجا مداعبو برحلاسادتبالا مد عياش يهاربا هدا ا ىهأ هنم بلطوا مب

 (انأكاشر ةنأ اناظاشان ىلع كلذ ىلا باجأةهمفوهرصتت اوهنءارهق بريا لص-ول

 ْ ا(نكل ريسوملا ىطع وهل عىلاعلاباءا|ىتغتولهدعاستن أدبالّب را مدي همزلت

 | هّيرومأمحاحتءاريشتسم باح ىلا اهتمو ةنوردنكساىلارفاسف خو بواطملا باوحلا

 | ىلاهتقولرفاسف (نيبسصن) ىفامشابيهارباراصتن اربخه غلب باح لصوا مل هظحءوسأ ن كلو

 | ماقدلا هلل يقذهنع مهفتسافاهيفهدوع لذ (سوروط) لب امتحا نعهعنملةه1 هذه

 أمي وق) ىتنردم ىلءءاليتسالاهداوقهجوهناو ل بلا قياضملالةحادهراصتنا مقتل

 5 ليحلاءاروامف نتعق اولا (ةمطلم)و

 افرع وا.-سو رلاصوصولودلا لخ اد نس اوه ىف (قاكذ ويسوملاراخ

 أ ناطق ىمظعلا ةفالدل ازكيحملا مدقتلادصقول ةملعلا ةلودلا واما ساقه رباددضل

 أ قاقبانمدجال لابد نراهم ها اربا لم اقف( رمصم) ىلاةعرسلا حان

 00 و اظيغاشابلا طاشتساف لوطانالاو حت هب رصملا ركاسعل ريس

 نكل هراصتئام 2 .الوهقي رطرفة.نأةيلغلاورصنلا ىلءزئاحدئالز و 1

 0 وورد ءايشابمهارباًدصب نأ(ىناك) ويسوللرست

 ١ | لالد>- !نعنئتيلو (هنوق) ةنبدملالتحامدعيمدعوفلوطانالادالب ىلا مدّقتلا نم

 ا ٠ سماق ادالب طفاط ىرورض هي دملاهدهلالتءانا الثا داليلانماهزواجامو(ةمطلم)

 : . ءادعالاتامعم

 ملف



: / 4- 

 وعدملا# رحناكرأو ن نير ءومشملا لعل 2 ارقد شاردابةكر عملا هذه يف لتقو | 1
 ا

 امأ ١ اوالت3 ىت>امماكماكرتب لام_مالتسا رمخخلا اسنرف درو نسي رادمىفح 2غئذااك :ميهاربا || ٠

 نيع رسم مأظت اربع ىلع و د0 شدملاة م نءموهعم نمو اأن طفاح ونونناملالا طابا( || 1

 اوداعوم انتحال مويفاولبأ وهرب أك ونربعملا ىنقا كلذ د نعذ شعره ةنيدهيملارارغلاب ٠

 نترابلامهنمو .نيئاملالا طايضلاض غبن ا ىتحهتلاح ىلعمود جوف كرتلاركسعملا ىلا ||

 مي نهر ك- ىلا فام لك نويرصملا موو هقار وأو يسمسالماوكرت (كتلومبكد) !

 « .. . ةعقولاءذهفلثقوافلآ ع. قدانملا نمو جفادملان مورس دو نؤمو ْ
: ْ 

 1 0 وعش لاف الارالا سدوم لةنتلا ير ل أ

 قيبماشابدو©ةقرغشاواسفت 8 لاهم وبلا 0 _ ” ضو دك

 ءابتابرهلااوردايممالليلقلاالامسمتملتةبلفىراولاامأو اسفن *د الااعمأ]
 نِماهذ نا وريصم صاىذلا ميظعلاز وفلا اذ يهرسشبب هدلاولا شاب يهاربالسرأذ هلأ

 ةيلعلاةلودلا لاسر ت واف اه افرمشاهدازامتواههلعدراوتت تناك تلا تاديدهعلا ||

 ماش لادالب ىفاثاب ىلع د كلمدطوتكة جب ادئاوغلانمرصنلا اذه ىلعبتزتام قالو ||
 رطاوشنا ةراثثا نعاوننك نيذلتاهلسا كا :ناكس سواق ىف بعرلا عاتب اوةربرجلادالبو أ
 ةعقاولا هزه بقع ناكو مهتدءاسعةبلعلا ةلودلا مايق مدع موقمتَل سثاسدلا ثد وأ

 لوأقفاوملا ٠؟هم ةنسرخالاعسر ١4 موف فوتفىلاثل|نادوناطاسا| توم |

 11 ةلسوبلولا
 مهنكهبيفمهُو زارا تغلي هنوملاببسناكى ذلاهض م صرضشنا ابطال ارضحوتامادو ا

 مهنمو ىبصع باري مضأ نعيد ههتومنا لاق نمم دو ىوئرلا ليلاءادب ونا لان م |
 ةئسنيت : اليو ىدحا|ه قال تدكمو ةْنِسنوسج وعسر ًارمعلا نمد تاكو كادريغلاف نم ْ ئ

 ةنس نإ كاذذامرعناكولوالا نا درا درعناطلسلااهداو هدءنّكلملا ىلعه فاو |

 نصا اركسعملا لحالي سالا سفن دج اشي هازال ارصنلا هللا جانت ان أدعن و انها

 لالتجالهِداّوقدح وو ىنءأ !تارفا اًةفض ىلع يو ىئلارئالاهماق ادقناكىذلا

 سم



 1م

 اورو سءانأف 'لارتالا هج-اهول هنالرطم نا نم ةكرمل اهذه ل _ةمىفام ىذالورمسالا

 ءًرابذخأي نا شاب طفاجل ىهأ نكل نيينامءللزواا ناكو نيب رصملا فوصل شفلا
 ةعمناكن م أر عسا لباك ارسدبب لذهمامأ مهريسءانلأ نييرصلل هتجاهموهوديدسلا

 ظ نيناملالاب را ناكرا أ ارانيغلاخما كارتالا طايضلا نم

 أ لءةفرشمتعنن رم ةبشهاثاي ميهناربا ملم يالا حانملا نم ىرصملا شد ابرتقاانو

 | ائابنابلمضكرت اهلال_ة-اب اشاننامل لاا قر افادوات < و كرتلا عقا اوم

 نلاج ب لامذهونيعّرسملكلاراسوة يك اراديحب وطلاو ىزاوسلا هعبتو هداوح

 ع نم كلارالا هبت كلذدن رب نيصملاراصت ا عاوبرك ؟نماهنالا تح انك
 لا ةاومرناجمأ اوكرد واهو تب زبص مامات ااوأرامل مهتمون نماوظقمتساو

 كنب رصملا ظح نسل نكلو !هتءنييزصملاداعباواهلالتحادصقمهيراوسنم

 رز هع المرا رتالالودولبقد نانو عماوال انا امام
 3 ١ نيمْزهنمةدوعلامهمزلأو

 رك ظ تمل اشرب ربارطتش 1 رمسد الا حانكلا ىلا هماقإ ىرصملا شلال_صواللو

 خد نملوأ نوكيلكرلا شخالعدتلو «لسيلق عمم لد موجهلل نيس سعملا

 ايتام وبرصملا ناك الن كلو م-منوصح لة اوم_هلقاعم

 1 1 هاربال ازامومدسقتلا نعاوعنسا ونيج اهملا بولق ىف تع رلا عقوذي وقءراب وا ريثك

 مفرق عة رهلوأ هذهتناكو نبدئاع اوافق لد اواي لفما دقالا ىلع مهتعيو مهدد مي

 هتاحي : رطاو نأتب]ثيحم_هدئاف ىلع لب كلذ ىفمهيلعمولالو كارتالا مامأن اويرمصملا

 ناربنم-ملعب ٌوصدشللرةهةناشاناملسىأرانلو فرسثلا لاو: ىفابحددنجو

 عمتوملا نيل ضغم مامالا ىلا مدقتلا مهما نأ يحهنعفادم
 ش ىرذلا عمتايملا ىلع ف ةرشلا

 || نماشا مارب نكت كلذبو نيست:لاملااناك ناقة متوملا ناك اذااصوصخ فاتلاو
 1 1 | رمةافتستاع لع ردع شيلا لصون ىلا ل ضا: وبراحي نأ

 :اركمالاًا د: اوىرقهةلافذخ او ىفامعلارسسالاحاتملا عزعزتىولارانتّددشا

 راوفلاىل ايلاو رايذالا لكلا ىلووم_هوذجاذ_تنأش ملا قاب ث ياي لو برسهلاب
 ظ دج 8 . :ء

1 0 

١ 
١ 
 ا
٠ 



 . [سو

 نم مهريغؤدارك أو كرت نمافلّومناكهنال ىرتلا شدخا نمةمودءمشكت اغصك لت ||
 ريغمهملغأ و ضع ممذعل طب 0 ةمسلحة ل وم عئدي سل أوةرتانمعلا هل اودالةنوكملا مالا |

 شلك مظلم سدح دم واقمامفاك ادادءتسالاتقال ادهتسم نكن 0مهنممظتاملا ومطمتم ٠ ا

 الضف ةيلهالاو قاعتسالابمهفئاظواولا نيل مهلكن كيل نا مهرثك ف هطابضامأو ىرصملا |
 هبابفكلذقبساك (هينوق) ةعقاوفذب رصملا شومملا مامأ مازهمالا نموسهةلاسع ا

 مالظلاحانجت حت نييرصملامحاهينأاشانظفادارأ ١ ممو ةيسينو و ةهلمافو

 اليلقن يب رصملا مايخ نيب قلن أد عبدنالهدوصقمهل جل هنكل مهب لشغل عقو نأ اعمط

 مص وما و * ارلاةجاهما وذدلص ىت>ليلقالا نوح ملف مهداعر نماوهشا لاقلا نه 1

 مول

 د ساطع كلاس تق حتت خصم 4م“ كلل ب مترا ملاكا

 ادحاوايلقهلك شدا نوكمن أهمية مزاب ىذلاتقولا اذه ئنيساسشلا قاصد: نمافوخ | ظ

 نب رخ انمهطابضرييغتب ىتتك او برحلاءانثأ ف لدسلا نعاولض مممأب مهر اذتءالبقف )أ
 كارتالا ةجءاهم ىلعاشاب ميهاربا ممصتل لامقلل هاتي هيل ةيقبش يار قساومهيقنيزم | ظ

 ا ا
 عقاوم فاشكتسالىدانهلا نمليلقواشان هاربا علطدو مشملا مويل اذه ةحدص فو | ظ
 ةزاكترالنعالا حال |نم موت اهم هنكعأل هنأ هل ققهف فعضلا عقومىفمهجاهيلكلرتلا | ظ

 نم كرَتلاهماق أ لاضيأ طسولا ن مالو مهماربث تت اهزاستجا «_:كمال ةةيبعراوأ ىلع ||
| 
0 
 نسرورملارمستي ثيحب ا .مءةدعابةمنوتب زلا نمراصمأ ضعبالا مهمّدقت عن ةمعانوأ |
 نِالاهحاشج مامأ ىأتارفلاو ىرتلا شل نيباركسعماثاب يسهارباناكاشو اهنأ
 حاذجلا نىلال_.دد نأىلا كرم !شج مام ه شح لكد عن اهم ارمسدالا حامل اةمااهإلا ١

 ةيعبط عناومدوجو مدعلرسالاح اشم اوهفعشلا عقومو . مهتهجووسغت دنع لقاعملا



 1 1 تونملا ىذيةاهتفطّتخا نب رصملاة برا لبخلا ناكس ىلع حال ساو لاملا تقرفو

 قتنالئلبللا كلو تلو لاى ىلغو نصت ةعقاوف نير صل اراصْمادهاشلنأ
 1 ذم ىو ةيقلااجغبالاون مدسماردكل لاو زكا نما مصيب ناك اق ىناشلا مويلا
 هيلع ةوسأمريغتتاخ اهئايحواهلامولال ترص ىذا سهالا ىتولاة اسف ندد رصملا

 ىرصملا نئدعلا ناك امناملالا طايضلا فوك ف دازاممو اذه مم ارصنو نين زصملا نم

 وشو دح او سئح نمالا ا فلؤم نكي ىرصملا شدملا نأ همم تازهمملا نم ىفامعلا ىلع

 ظ اض 0 رطالاعالا ىلءنو ردم مهعبجت وىرصملا سس ذحلا

 دوةثاو لكلاو ةلهالاو قاقكسالاب مههترنيزيئاح هطابض عيج-ناكو ىدانهلا برعلا نم

 هتدايق تح ةرعنمرثك أرصنلا نمو. ميهارباموسيثر
 - 3 ةتئامةرب زخحاوداده وماشلاةئرارتف ودملا مياشمونانسلا ءارعأوىلاعلا باملا عمتانالعاهلناكو

 نيل اول نأ نكت راوسلإ صح نان وج ) هب رقنمبرقلاب عفت ص تننإ ىلا

 نخخأو لمق لعفت تناك اي اءادهلانمهلصاوت نأامكعملواهيورثت صفا املا تماورف:ىلاهالان أوان سال

 | اراعرعامل هنا ىحةيداملا لئابق نيب مظعذوفن اهل ناكو و هيسايسلارومالا قلخادتلا قدهعلاكإذ نم

 ! 1 ء هنيدي طوقسس دع هلال وةدابح ا لعنوكت نأ اهل !بلطي نأ مالاءرطضا هن . روس تف عاش

 3 اذ ةءارغ عم همعىبعام دج دقتعتو يختلا ىطاعتت تناكو و نيرافلا نمريثك اهل اىوأ نم سصملاىدنأى

 .ًاهريسواهرمأ نمناك امارتلكم | اهلهأ غلت اماه حايحنمةريخالانينسلا فو . هداسفىلعءاملعلاعانحاو

 نمآيش للقتل خال نول بنام تراكم للا هنماومطقاو ين الامفاهلخادنو نسحلاق ني رطلارغف

 ن .لئاشر الود ارحألو بتكن ودب خ رفالانماهصك نمتامنأدعب اهدحو:دمتش , واهاقورصم

 طقناهل قلب املا سيلجالواهماسب ريممالواهسن اوي سدب ”؟الواهلا وبقي دصاهدنعن 9 .موانر وأ

 | لام زفت دامت اسس نونتع نيب روسزيحالفة عض ودوسلا ديعأ اوىراولا نمةعانج
 ]|| لبعرفالانمدح اهدنع نك مواهحن ه.تضةلاضعضماهارتءا هنود ترثك املو قراوطلا نم

 1 || سيسقلا د خلا هعموت وريف زيلكمالا لصنةرضحاهافود :عواهمادخنمةعامجا مي طاحأ
 ]|| ةرمتلعاهلانعا تلصحاجنا مالكلاى ءراصقواهرادإر واحلا ناتسدل ىف تنفدف ا منفدل نيين اكيرمالا

 اهنعىوردقو . ةيزيلكتالات سلا اهنوقساموعىلاهالاناكو اهلكاروأ تلهذاوقرشل ا ةمظع

 || نانا نيتك اهرازدقو اه قنوبألاهن أنعالضفتافارمللا نمنوكنت داك ةريشكح همس رغصصق

 |[ ةف | رالاعلادسإ رملاوذ (سترامالىد)ريهشلاىواسنرفلارعاشلا مسهل نمناكونيبواروالا

 |[ ما < ةئسةيماسلا ىف

51 0 
 4 كلت



 نيس

 هاو نسا هاش جلا ا تشم ا

 الا نكي تيصتقانسعنوذلا كلا ا نككذإ ار ديم

 ريبك للاخ هسيفعق ةوكلذلو (هينوق)ةعقاو ف دقلا شملا تشتد هيدش هلال طع ||

 ىلءتهقا ىتلا تاماكهتسالا نأ نءالضف را امذن-هلبقاهورتمل ىتلاهروانملا ه5 تس |||

 عفادملان مد امادنوكيمجاسوملا نا موا_ءمونب رصملاة موال ةيفاكن كن لل ع ||

 ظ همواقمنماماظنتنا اك .رجاهلا ناكولاسوسخ |

 ر :رطومم و 0نامهذوحا ةوطعةرح ىف نيناملالا طابضأ |تعقوأ ر هوم ءذهلك ||

 (بوماتسىدمل)ةنزيلكسأ 'الانواحلاتسفو ١1 هنسوينولا 3و موهفو ند رصملا || ْ ||

 سئاسدلا تقل اماريثكو مأشلا دالي ىفةيرصملا ةموك +!ءادعاداأ نمتناك ىتلا 00( ْ

   )1(1قي زلكمالاةكلاملا تيقن تداوةس رغراوطأت اذةفي سثاي زيلكت انأ مائه 3

 || ركتناكو 18.4 ةنسوينو عم قنابل بج نم(نوج)فتيففو 101+ ةئسشثيام
 | رزو (ماتشلزأ تب ملو) ) نبا (ريتسا) هتحوزنم (بوهناتسسا) تالرأث لان (شولراك) دالؤأ

  1اهل تنيعف4. زيلكنالاةمال ا اهلع ىصواف 000 ةنستامناىلاههنعت يش وريوشل ا ارئلكما

 ْ عمجاو لا ق بغت لواب وأ تفاطوا رثلكم ا تك .ةليلق دعب وذي زيلكم ا: ريل 0000 .ةردقا وئسانتم

 [| هيقدالل|تلصوف ماشلارتدضق م لومناتس اكل ترفاسار وت فاطامدعبوءابسلاولامحا نماهلام

 ْ مهد ةاوعوبرعل ا ةغلتمعتام دعب وهنا نذأب اهنم تواهر فس ءانث اهب تقدح ًاهمظعراطخ ادع

 || اءاده تلمحو ةلفاق تلك فاهمل امن زفالا لوصو زعي تلا نك امالا ف نالوحلاو فاوطلا ىلغتمزع
 مهمعاوودبلال؟ أمقنمريثد 5ك اهياععمجاق مدن هني ,دمتلصوم ماشلان دمرهشأ ترازفودبلاىل اهسدفن

 ىذلابقللا الذهن ملاكاذنماهللعءرهشاو مدن كلمه _.امورلااس ون باهوهشواهفطلواهلامح
 |ديصةن دم نم ةعاسةفا سم ىلعرد ف تنطوتسا اربإ ع هس عزفالا بك توم

 حالسلا داَقتتو قرشريمأ سلسل امئادتت اكحواةفرشلا لكشلا ىلع انوع اهعمناو اهلوتشو'
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 | نيرصملانأ اونظو ىكحرتلا شد ارورسسلا لهن ريصملاع وحرريخر شتت امو

 أ داز غ او ثيحعلا اودونعي و مهركسعماوكر تيت أدبال لب مستجباهمىلءنورسجيال
 || عوجرلاو باصسنالا قاوذ_ثوىلالا مو.ل ا ىفخ_هركس منوي رصملا ىلخأ ال مهرورس

 ًااملا-ارتأ تلدمنأء-ه> ارفأث ملت نكلرامدالااول ومما اونط كلذ كارتالاىأرالف

 | اتهم نماهوج ا يلنئسصت لوح نارودلا ىف اوذخ أ لباودوعي ل نيب رصملان او اع

 ظ ظ اهنمم ولأ نيد رصملان أ مهمهو مدعلألا رتالا اتسع مل ىلا

 || للا ةيركسعلا ةروانملاةذهتضمذاخت بج ا مرير قتلا, كسعاسل © اشاراظقاح عمخل
 || نييرصملااوجا منن املالا طابضنمهعمنمو(كتلومىد) نورابلادارأف مهلابب رطنت
 || ىأرلا اذهىف هيلع ضرتعا نكللا:ةللمههأت ولازئلل مهداد. تس مدعو مهريسا شل ىف

 || تقولا س فنا: فرص ةطقن كرتن فيكن لئاع كارتالا طابضلارياسو ىرتلادئاةلابئاصلا
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 ]| ندا ههدح واللوسداوف ل ْ:هلا ىلا ت>اورأوا: سفن ضرعنو اهنيدت فهمظعمو

 أ هددع غايب كَرتلا شمل ناينويناملالامسييلعةرفايهانقححالا ىئانسصو فس ط ماكس
 1 نأ ةلومسلكب لرتلل كج فال نيعب رآن ءدب ريال ىرمصملا شدحلا ولتاقملف اأن يتس

 |١١ ليلقلاةيملافنو ممل مهجور لقادغفاو .هدرتوأ مسمن( عمنيب رصملا ىلعاويلغتي
 1 ٠ مهلرصتلاوزوفل ناك اع رلنصختلا

 ١ ا ثوصاس | ىفءاقيلا نم هيأر ىلع د متع !ىلو مسمدصن اها ظفاح لبي لف

 : 0000 ماعدت نأ اودارأو دوينالالا كانا اغا الوعفمناك

 0 مجاهمزدع مامأ اورخأتول ةمالملاوراعلا نممههقحلا
 || ةرطنقلاو ف برعلاو ةمظتلملا ةلايحللان مود رفواشأب هاربا مدقتةلوادملامدهءانثا فو

 |١ كارتالانأ همهوتلشدحارو رماه-الصادصقر مرني هداحتا دعب مي_سرقر من ىلعةينملا

 || عرس فاهااس ىلءاهد_جوهنكل . مهبلا نيب رضملالوصو عئم اهون رخدقاونوك, نأدبال

 ||| ام نكلا معنيب رصملادصلا شاد ظفاح مولسر أن يذل ةلامخلا لوصول يقابياعءالمتسالل

 || هركعواشاب يهارب اهزاتجاو لذعلا ف يسلا قيس دقناك ن ويئامثعلا ىراو ا تلصو
 || اهلا ل صودقو ندرصملا ةضبقف ترقب لب اهعاجرخس ا نيينامعلل ةيفيكلا ذهب نكعلو



| 

 قفاولا 1 ؟هم ةنشسلوالاعدر عرب انرّوممدلاوتاوحهنلادرو هن 6 قوأأ|

 دوهعلااوعاربلو + لعاود تعال رئالات ثيم هيقدللوقي ( روسو ةنس وبنو د) ||
 كم,شيج ءلالهاو مهتب رات هسمزلي لد دودنلاىلام_هعابسزاب تكيالف قيثاولالو ||
 مممادتعاىلاا اودوعبال |

 اثايناملس ىلا ره اوأرددأهمغ رب ناك ىذلا مالا هسفكأ ارو باوملااذههيلالصوانإف |

 نيببصُلي مه عنو لا رثالا ةحسا ل مامالا ىلارعسلاداؤقلارئاسو ٍْإ

 طقنل اريثك ءانعن ودي لّدح او هعجسأب شدحلا لَرَع ريما :ةئسا وسئوت ع د أ

 ىرسالانماليلقذخنأو ةمامالا |
 ىأرلا اذه نعل ذهنك لف نيح ىلع لارتالا مجا ين اثار هارب ادارى لاتلا ويلا ||
 ناكو هيلعموسفلال .قودسعلا عقاو هفاشكتسا ىلع ام ميًررقواشاين املس ةزوشملاعاسنا |
 كلذوةيلعلاةلودلا فة يرحلا عقاوملا عنمأ اهوا هت نيسصأ ةطقناونصحدق كلارتالا ||

 ىذلا (كتلومىد) نورابلا مهنعُص نمناكوناملالا طابذ نممهومدضتسان هداشزاب ||[

 ةمدخى لاذذاناكق مما ةئسف ند ,واشنرفلا ىلءنيناملالاراصتت اهنلاسسب |||

 الف ادشمىعءأب رت ناكر ةفصباشاب ظفاحاقفا رمت وك, نات اطوتمىلاها اباذلا ١
 ذخ أ واهعسلا ا ثكشمالا ذهىفهقفاز ىذلاافاب ناسلسةروشماشابميهاربا نسحتسا |

 هذهب راسو عفادملا نمنيتن رطبو ىر اوسلانمتارالأ ةعيرأو نان رعلا نمةئاعستواغلأ |

 ريغا ارككسعلا نماهظعاددع مهّدرل ميلا اذأس .رأف لارتالا عفادم نمبرق ىّتحكيلقلاةولا |[

 ةفيفتةشوانمنوررمدملاممثوانفةيماظتلا ىراوسل انماليلقو (قوزييمثاب) نيمظتنملا ||

 لالخ ىفاثاي ربه ارباواشا,ناملس نكست متاماكمتسا ىلادوعلاو عوجرلا امو ئت- ||
 )نارذعتيهناامهل نات تو نيبدصن مامأ تمقأ ىتلاةمهملاتانصصخاا فاكس نمكلذ | ْ

 ىلا غسجاداعكلذاو ندب نرسل عاتقنا امهمةولا هذه نما عجاهمال هت سم نكي
 ىلاذمهملاةطقنلا هذه ىلعءالءتسالا عجن قيرط ”ىااورط:ملرانص رم برش مه ةركسم ||[

 اذاال اةعاق كرتلل عمق ا ”دحلا تق شو نيب رصملا ضيق فتقول |
 مهل وأن .ورالا لوذلاةذعاسعذياثعلا تك ادا
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 0 )١( ىمظعلا عبرالا لودلا تدهءتولرمدم ىلا هشدج نم
 اجا وعتيتل ؛ كلذ ةماعلا ةلودلا ل .ةنال نكل و هللاءاشامنىلا هتثرولوهلماشلاو

 عطقب اشانظفاح م أ ذمهتفاكمو نيبرمعملا يلتهم نعم سد نأاسماب ظفاح ىلا تلسرأو ةوقلل

 ك كلذ ثم :لفاوقا اري_ساضي أف قوأو مأشلاو ةلودلا تاءالو نيب ةيراختلا تاقالعلا

 0 لودلا لدانقىلا ا دو ثنمةساسلا تاطاخلابائاكمناكو امايناملسل سرأواشاب يهاربا

 00 ا اول ارقام ساتيوهار داب مينج بلف

 - كرتلادئاقلا ىمأ, تالص اوملاتداعاذاالا عمتربال ع رمملا اذه ناو كلذ ل ئعاشاب ظفاح

 ا مانع وريجو لاغبو لويخ نمهد.هلالصناملكذ ذخ أى أدت اواشاب ظفاح كل ذا ظاتغاف

 | أ برحلارابشانود(بات نيع)ةنيدملوحةديدعىرقل حام ىرصملا ش جلا وكاس
 || ةيماط ادرطن دعب ةونعاهل دوا مسن ةنيدملاهذه ىلع معك ث ةندقملا مالاةداعىهاك
 1 ةعباتلاذالسبلا اواخدودودخلا اوّدعت كارتالا نأ, هلعبهدلاول مشان مهاربابتكف .ةيرمصملا

 ما هأطمتساوةع ياللا ورمل و(هيشأت و )ةدهاعم ىضتقعب رصملاةموكعلا

 00 وانو نا اب اردتم مدرج عم بلح نم

 | ىلعةعئاوت وة دم ىلع كرتلاءاليتساربخ هيلعدر وذارتاسوهاميسو لاتقللةرورضلا

 | || ناوين هرفاورس و اوانقن أدب 06 م ايلا ىدتتارغال نعالائيطاشلا

 .  ىدائوهاابرعنمة امس نمةفلؤمتناك

 ادوات سرتس اشانناملسىلا لسرأ راو ريسأ !ىدح هند دريل اذهقرطاناف

 + هويلسأم معتمر بسد ودودخل اءاروامىلا عو-رلا ىلا لا ريالا ئمما شحلاةشب عم

 0 ا را :رصملا را سعلا لوصودرع؟نكلواردغو

 | ايضا تيتو سل وتمر مهفعضنماونةيتواولعام
 ارك ةم_فويلون م قكلذدناكو هدلاو هيدرمأتام | ارظتنمدود + اىلا ههدوعب

2231 0 . 

 تكايين سنتا ا ا كس عسا

3 
| 
/ 

|| 

 1 ٠ ارتلكناواسنرفواسملاوايسورلالودكإذيدن ر )1(

 1 1 اول بلح ب رق عضوموه ساب لب 9

 || | ومن مدد سوماقلحراشنتم مها ىراخلانب رِغفل ىلع ت اين :اليغلا عمم ىرشاب لتلا تب اننا

7 0 9 
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 رعوهو هقعةدان رود امنا رسةد شار وبعلا تعصب وحلا ىلا لاشلا نمىرذع ريغضأ أ

 بصيوقرسشلا ابر غلا نمىرجي رار م ىرتأ هج نماهب طي كاذكو (مسرتإ |||
 4 ف 1

 تارفلارمىلانانر جو ناعمتكث مسرقرمىف ||

 ىلءاهقنمناكن يح تارفلارهنلهرومعءاشثأ ىف ىرتلاش دل اشاره اربا مادولو : ا

 ياو هذههشمغب نيب وهن تلاحن االول ةلو ملكي هبلعرصتن نأ هنكم الئئئطاشلا ||

 رثكملودلا ل صانقةدملاهذهءانئأ تاكو موعهلا,ءادتبالامدعيهيلعةدّدثملاهدلاو ||

 هل ىطعمل ىلاعلا بابل انع هل طسوتت ن أب هدعتةراتو ب رمانأدتب اولاهلخا دش هدد. تةران ||
 ىلارفاس هملع لصاقل احاخلإ# رثكلو هدفت هن نم هدال والو ةلاوك وماشلا و هرصم ىال و ْ

 رظان لِ صوغادىلابتك لصانةاارطاخنيكستلو مسفتلا دب ىركلا هسحولا ||

 ليربا ) قفاوملا ١؟مه ةنسرفص 1+ خحيراشب نيسش نماداوج ةرهاشلاب هتسجراخ

 لوقب مأشلا ةو-نماشاب مهاراهداونمباّك هبلاورودق هنأ ههريخم (  رىمو ةنسأ|

 ةنيدماعهج و نأرهظب و(كيحالب)ةدرقدنع تارا تزاتجاةيناهاشلاركاسعلا ناهي ||

 هوححا بيت هناكمىف صدرتي لب كرت نثدحلا م ا,مالن ا هداو لا تكح ناو باح ||
 ةقاطلاردقب هسف:نع عفادمف أ

 طاممدىلاة مس ,و رلال ارح لصنق (مديمىد) ومس .وملاهحول لب لصانقل الاد يل نكل

 اشان ىلع دمجابمفدت ,يلوالاة يس و رلارز و (دو رطسل) ووسوملا ط6 هنل اتدروةلاسرهعمو ٍْ

 هتنعش فرتعيومأشلا نمهن رسم ارك اسعلا عوجربالاح همر دصب لنا فرحا لخادتلاب

 هظيغمطكه نكلاشاب ىلء دم كلذا ظاتغاف هنأ شب ةلودلا هرزقتام لكل ,ةيوىلاعلا بابل |
 اروسنماموع لودل لمان ق ىلا لسرأ ١ 4 ةئسولأم 13 موف باو1لادربدعوو ا

 صأياضي أو هفتارشلا نمرسيالا ٌيطاشلاىلا ةيئاطاسلاركاس للا تسعيرول هنايهف مهرب ||
 ءاروامىلا ةلودلاركاسءتداعولو (قشسد) ىلااضيأ شاب يهاربا عوج وهركاسع عوجرب ||

 ميظء هز عاجرالاّدعت ام هنوك نعالضةرصمىل اشان هارب اىدتسس وهذ (ةيطلم) ||

 (ةيقيفوتلاةعسملا) < (19)
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 وربنا مهند 4( صالغاو قادس و مدع ذل | برعلا نهتم نمتشلوم

 ١ ةيلغ مهامؤمه رم آن متي ىلءنوكيىحةيك رثلاش ويلا تاكرح

 ؟لسرأوةرختلاوركا اعلا عمت ها شأن ىلعد تملا هلا رئالامدقتر يش لضواملو اذه

 نايةلاشلاو ةعاصشلا نمهمفهده زاك املاشا.ئلكنمدّسج-ًاوعدملاه 5: رحربز ولا
 [|| لصانق لعاب فةرظتنملا ث داو! قاريهظوانوعهلنوكيل ة يما كارادلاءاّش ا: مهارب احن

 ||| ةلودلاؤرضمنبب برحاران لاعتشاوةبقاعلاءوسنماوفاحتادا دعتسال هذه لكلودلا

 1 | (قاي لعدم ىلااسنرفلصنق حوف تالا ىلع نيو رصملاراصتتابو_هقوثول ةسيلغلا
 || اذهدرفسلودااريتعتنأن م افوخ ىلكنملاا شارد ار فس فقو نأ دن از حالا هنمبلطو

 اارخآفو هيلعىلاعلا بابلا ةدعا بوهلاهتسكاعميلا كلذ ىدأ ارو لاتقلا ىفةبغر باث

 | تالروكذ ذل انايدج ل سرولهقت هقتاعىلععقتبرحلا ةيلوسمنالصنقلا4لاقةثداحلا
 | ”مدعلال دعم هياباشاب ىلع دمة اذ اسنرفةبغروهىذاالسلاال اًدونالىلاعلا بالا

 || لرتلانأ اسف هلت نهض اذااضي أ هشدج عم اشابيهارب اءاعدتسال لب طقف اشايدج- ل اسرا

 | لاريمالانمةرداصةلاسرهلزربأو استرفلصنق كلذ حرفف مأشلا موو ف نومد_.ةّئال

 ااا رصادءواسنرفدعو ىلاعلا بابل نأب اهيقدربيىلاعل |ٍبابلا ىدلاسرفريقس(ناسو دز

 || ةثداخاهذهارضاحناكواسُملا لدنقىلااشان ىلع دمت د ةةيحرظنف برحل ا ,ءادس الا مده

 ]|| قتلاباسغلالصنقهباجأف كنيرقل فاك كلود ساب إ#سلا ىلن ضن نأ كدكعأ ه1 لاقو

 | هن اون مق قضم ىنلب رعلاذعتسأنأن الا ىلع بحاولا نااّشان طبيا دة

 ظ ' ىلاعل ابايلا

 لأ ىلادلاو ىماقلا ليو مانأ ةعسندبداوصو ناكو بلح ىل اشار دج ار فاسلالا مويلا فو
 || حتاتنلا نمبورط هذه ىلع بترئامراظتن ىف لكل اراصواب رق بر !نمدبالهناوكلذب

 ]|| مهشويجاوعج مس مناف كارتالاامأو خي كارتالا لعن ويرص ار صن اولاوزوأ ل «ةنامو

 ظ ىرحلااهعقوم نس حرراتلافةرو مشمّةطقن ىهو (نيبيصن) ىدتةريغصةدرقلوح

 ظ ةيلاطارصعالانممأشلادالب كامتعزاشتىتلا شويملا قتامامنادتناك اما ىّتسح

 ||| رعاولةسأن ماه ةعفت علال: ىلعاهعوقولا دج ةمهمةظقنلا هدهواذ_هاننقوملا
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 ل ريل ْ

 كلذإو بهذا !نماممهجرختسإا عتدازامبر ةظهادشب راصمىلا انكتا من ىأرمنكل | ْ

 ةغتوايراداب تع اول ناياقثاونادوسل اير ادا يطتت ىلا وج وف رصواهل امعّمسا نعل دع ا

 بهل نداعم نمد رتام فاعضاب ةءّرصملا ةموكسملا ىلعتداءانعراهاهأ ورث

 مزاعوهانو كلارتالا مدعم هراكش أ ةفرعل هل ودل لسانقة جت تدل 0 ال
 ةنمطمو مهلة مضره ةبوجأب مهب وا ناكف ةيناؤعلا شوملس اه اهولي]عف ىلع

 ىندقل !بابسارشن نمنكقيل لسا ظفح هتسغب ل + نأ مهادكٌو يلازامو مهرطايلن

 هداوىلارئاخذإا ودلال سرت اديك أهلا ةذهرهل هئاطعاءانثأ ناك ّنكلو هدالب

 نمتامءهّد ل اًدعت_مواطةيتسمايادنوك,نابةدّد ملا: ماو واشاب هاربا ||

 نتموكملا موذع ىلا ةيناهايشلا ريكا اسعلا تّدعن اذاالاةَولاةَوعلاررالهلا وهملع ىدنعتي ظ

 تس ثداوحلان معيار طارت رك عم. ف صيني ل, موسما بالسأ سالو
 هجبواهل نوكيآلو عاسنالا بحو عمطلاو ىدعتلاىلا هي هب _فئابورواله جو كانه ث وكمال أ

 (ممو ةنسلئاوأ ىف كلذ ناكو هملعىلاعلا نابل اةلعاسمىفاضيأ

 دممعمو بسب ١ وسب بسسس بج ميسسول تحيجبسا وج وصل دس رج ل سوو م م

 اج ١ 2 م وو ىو 3 9-- عاو لت هوو

 تارفلاريعين اامثاب ظفاحخلازعوأ ل. ةيلسلا تاد.كأنلاهذ:مبىلاعلا بايلارتغي لنك
 اشا.ليعمسا يدي نماشاب ظفاح هأذ هبل لسرتةراشال و أد نعني رصملاةبراحدعتسيو

 اميمس تارفللرسسالا ئطاشلا ىلع ةعقاوتدلب ىفاركسعمناكو هلنيعناتلاداوقلادسحأ ||

 ريخلا اذهل صوانلق نيالا ئطاشلاىلالاقتنالاو تارفلازاتجاب (كيجالم) كارثالا ||
 مهُقَتسي رصجمدلاوىلالسرلالسرأ ميمو ةنسسلي را م مويىفاشاب يهارباىلا ||

 ةعباتشممسهاوأ لسربناكءانئالاهل-هىفو. نونظملاوهاكك ارتالاهتجاهول هه انعهنم |

 نيح ىلعمهل كرتلا ةجباهمنمافوخ (بلح) ةنيدملوح عامقجالل مهو عدئدوثلس ىلا ||

 مهتندّموَح ةينامعلارت اسعلامدقت مهلعواهريهاشموةشسدملا نايعأه ملا عنجو ءلفغ ||

 ددرتالب هوهاجأف كارثالل ليلا ليمتيهونوخالن ال قالان وأ هودعاسب نأ مهتم بلطو ||

 تآمطاف مهئايح نمقمررخ [ىلا متن دمن ءهعمنوعفاديو هثالو لءتوظناكع م نأ ||

 ف لسة دل عقمنم وتين لاف يطال مألعد لجامع |
00 



 له
 ةنازرلاو تاشلا:بؤرخلاىفاو زاتمانيذا العلا ةلودلااداّوقدح شان ظفاح ىلا شدحلا

 ظ #0 . رومالا قاوع قرص لاو ةنامالاو
 | او بلودأا بر فش| ةيباط نير صم ازاصتاوز ودلال تقرا ورأ ف رششنت دلو
 || ةيماشلادالملا ص السا ىل اةردامملاو ند د رصملا براحه توه ضوممةستىلاعلا بابل ا ىلا

 || تادهو ماشا دالي نمالا بنتسا اذا لوطانال دال ىلا مسهمدقتن مافوس ميدي ن م
 ' ىدانب نأ نم ىشخهناو اشانىلعد ص لاعفتساراضماضيأ 1ل اودلاهاتنانأوز وردلا

 || بابلا ىتصأف ةيناهاشلا|تانالولاّل ممرمصم ل_.هجىفىلاعلا باسبلا عرسي لول لالقتسسا

 | كازعوأولودلا عملامو ةيصضثتاراغ ىلع ةمتيم تناكا ع ريا ءارسال اهذهىل ىلاعلا

 || ظفاح عرساف اهتملوخدلاهملع لهسي ىتلا ةوللا نممأشل ا مونت ىلا مدة نأ اشار ظفاح

 أ قةيلعلاةلودااهند.ةفامّدرو نين رصملا ىلعرصنلاب4_سفنالاعم مامالا ىلا مدّدلاداشا

 | عالتااب نويرضملاامةصحدق(سوروط) قياضم تناك او ؛ اهليقامو هّكينوقةعقاو

 نمومهربزع مهمدختسانمةمسهب ماظنمتأو بواسأ ن سح أ ىلعةمدضلا| عفادملاو

 | نماشا,ظفاح برتقابنمرورملاش جى ىلءليحتسل ب رذعتيراصو ب ناجالا نيسدنمهملا
 | ةيرصالاةموكعلاةسعباتلادالبل ىلا لوخدلا مجاهلل نكي ثمح هفروأوركمرايدةسهج

 | لابك اهكلا ميت نك<لابجدوجو مدعو ةسهللا كتف لوهسلا عاسنالةلوهسب
 ىبلحة كيدملوحدعفادموهدونج مظعم عج كاذياشان هاربا لعانو (سوروط)

 | نآنطاسطعأطخ بكج رافاثا, ظذاحامأو ىأ ةهجى أن م مجاهملادصةلرمستي

 | ةدعىلاهشج ةئر وهو هللاءاشن اال غم قا يساكهراسكن ا بش ناك هنا عمرصنلاهمذ

 | مدقتربخ عاذانو .دحاو نآىف طةن”ءلج نماهدودح ىدعتي وماشل ادالب ىلعريغبل قرف

 ءارونوكيامىلا,وروألودراصتأت مطل :ةالامهدا دعتساو امض: مامأنيشدملا

 [|| ىفةطلل!تراصوقرشلا نزاوتل ااه بلقناامير بلا ةمهملا ئاتنلا نم ةكرعملاهذه

 ةرهاقل ا ىلا ةينمطنطسقلا نمةف الخ ارك سهل ةدناواشأب ىلعد دب

 ظ | ةدوصقللةياغلا لاين ونينادوسلادالب نمل ذدنءاشأ, ىعددامدقاو اذه

 ٍ | نداعمةدع لعرتعمنا من 01 فا درع ناب ياللا عقار تم فاشنك اني

 ا

 ..ةهيادوؤ ””ابساممر دصابس حاب مسجيسصب جا + جو ييصما نايسم بويسبج بجي سب يجو نجيم جرجا بهاج يس: دخن دج ست بوانعج سوو داو يرسل ١ هصس نب ١" جامل وس سمعو -

 ادا نضلا كش تمم



 دم ما
 اهيفسنكيلةروثلاءذ_هناشيحو نيرئاثلانيب قاقشل اءاقلا ىهوهئانبأو مدقتملا سا |

 مهو نيليللا ضءنأو حال_سلانمىلاهالاديرجتو ةنركشمعلا ىلانابثلاذخأالا |

 اشابناملس هيلع ضرعبفةيرصملا ةموكحلاةدعا.سمىهواسئرفىلا نول تتورامملا |||

 لعن ءةيضاراسنر فن مهموغبو مهدالوأ اومهحطسأ مهمل ادرتنأ ل الا ىوانرغلا

 3 راتنوزودد زم نيلبللا ان نع مسهلاصغنان مة دنسيدال اومأشلا فيبر صملا |

 مهر ود صفا قي عمي رصملاةبراحنالااهوسانت ل ىتااةعِدقلا نئاغضلان مهنا

 اوداعن.ملصالانيسمالا نيد هىفيهعمنيبرصملا ل هات ةستوراملا عامسدنءوأ |

 قيرفىأو هعماود كتاف صاصلاوةحلشالا نماريثك ا شاييهارب مهل ءقّرفوةشمكسلا ىلا |||

 الاماةعبالّئلاوز وردلانماكمىلةمدؤملا ةيلمهلا قرطلا ىلاهود_ثريلدركسعمىلا مهم |

 هذ منوي 1 وميديا,تناكى لا طقذلا مدد ,واسو لايخلا ناكس نما هب نوملاعلا ا

 ةينوراملاناكوممنوصحو مهلقاعمفزوردلااو م اهفنماكملاك لن ىلالوصولانمةيغيكلا ||
 قلوصحلادهاشكلذو ليلقب كلذ لبقمهّدضاولاك نأدءبنيبرصملاعمممنون راح ||

 نم ىنحالا نكميف ةي دلاةد>بولام-هطبرت ل ناة يسن اةدحواهلهأ طررت ةهج لك

 دقو «ةعدخ نرحل اور» عاد1 ا لاثيح السلا لانيالاك ءانعرشكن وادي مهدالب لوخد ا

 مهمازلاوز وردلا عاضخلا نممهلاسمتاداهيفزوغلاناكت اشوانمةتعدسغ:نورزضملا نكت

 نآدعبالا مظعلاز وغلا اذهىلعنويرصملا له )نكلمهتءارتة مهلا داوةعاطلاب |

 يعاتملانمقاظيالو.'بعاصملانمفصوالام اامكتو مظعددع مهدونج نملستق ||
 ةمنو راملاةدعاذمالول ىت اًةرعولا لاخلا هذه ىلع قاستلا فقاشملا عاونأةدياكم نع الضف :

 اهزواغمتف ةرعم ىلا لوضولا مهنكمأ ام مهل

 بيس تنا#)
 نويرصأ اهمزه ىذلااشاددمش 58 رتلا داق (ساومس) ركسععىفويةدملاهذهءانثأ ىو ْ

 ازهتداقشدمهم وراعل |نم كلذ سس هقا[موععو هراثدخأب نأل بق(هسنوق)ةعقاوف |
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 . ع
 4 با لصق قرطةدعتفاشايزبهاربانا منن يرعفدملاوةلا لاا مسالابعصاونمرك اًسعلا

 قتقاول بلان طفش لخيكلذعمو ةدونمةملاةياغلا ةيفاكبن كتل اهنكل عفادملا

 اذاكحمهلابجفلغ وتلا ىلءهؤّربصلهمامأ ن ورغي اوناكو متل |ىلاعأى ا نيرئاشل ارثأ

 منبر ملا ىلعاوتطتتنا ةرعولا ةيعسصلاكلاسملا ىفاولغوو "دل مسل اقرطلا اوكسصرت

 | «جتافوذةمنييرصملا بدصت تناكسف ل ةسأ ىلا ىلع نم صا لاب وهومرو ل حلا ىلاعأ
 أ نانبللبجناكس عمليا هدهتسيضدقإو () نير صملاتافوذشممنصتالو

 ذا اوصاصرلاب مهومرو مث لكن مند رصملا ىلءاوضقن اف نييلبحلا نم مهريغ عمت دن

 اوم ادءامامأ نوب رصملااهفرقه#' "هه لوأ هذهتناكو ىرقةلا ىلا مهولسأ تح

 اشايناولس ءواشأب د ميش ارباةدانق تحت

 | 2 قرالولبمةبيس بكمال دع مامأ ف :وقولا فىود-لا مدع نم ناسنت ,مرلان قتال و

 ا رش تكلهواطابضلا ةيخخدجشتساو د شل نمامهههناكن مبلغأح بولند
 لءتولل ء-مضي رعتنمىلوأى ب نمذاقنال عوج رايدر أ ان ميهارباردصأ عفادملا
 | ىلا انسفنانيقلا دقاتكل قد رطل | ةلوهجل الا اهذه ىلع انك مو لاهو لئاطريغ

 ْ اهقيدصومقيضر ف اكو شدا ةمدةماشاب ميهارباراسف هنع ىس خمرهأ اذهوتكلهتلا

 | م-هعوجر لاحق مهتسك عموم .نعنييلبخلاتامعهد دارخؤملا ف ريس ناشي ن | واس
 | هذ غنم ورخلاديدشلاءانعلا دب ةيرصملاركاسعلا نكم أو مايقريخ ةههملا هذهب ماتف

 ا بيترتو ىرحلا ةاوادمو َكوملارمصح فاوذخ أو لمسلا ىلا اواصو ىتحةخماشلالابخلا
 ددملامهيلا لصد يح اونصحتو مهيظنت وقابلا

 ار قوةفاكوا نانا يلا ىدا .رحاسلجاشاب مهاربادقعتا ارجالاهذهت قنأدعب و

 |[ | ايسماتا رلاتختمهلاشداو نمل حلا لمش قير فتل ذي قرطلا ىأىف ةلوادلل شدحلا

 بلادضةروثلوأ ف تعجن ىلا ةقيرطلالامعّتسا ىلعمهرارقّرقهلب وطتالوادمدعبف

 ركل اال فق مهناتتسا ف لحل ناك اهلمتستاةديحولاةه رطلاىهءذنه (1)
 | رتل راحل ةنطاقلا لئاتلاود تمانع اواوروايدوسالا لح اوةريس وس فاك

 1 ىمظعلااماطب ريب ادنالتكسا

 0 ملام



 لتاد 000

 ناكو ماشل ادالب فداسغلاو ةفتفلا ثيل صرغلا نو.قرتن اوكي راثثا نمدءادغ أ ناو ||
 5 1 و ا ري اني مفل ل ْ

 ةيضص بيتا سيلا 1

 نمو تالا ىت-ضرالا ف ث.علانيرومشملادركلا لئاسق ضع ةبقاعم تودي زي ممنأ ||

 ةموكعلاءالولا ىلعةظفاعم تناك ل بلا ف ة ةفن ة؛رمشلاث الث اغلاءاضع راسنا سد درغلا ا ٠

 ما ابونا اولا نوكأ سدس لبو رضلا أ

 نيل ب رهو اذه هااسعاو رسوم اقوا أ

 دندسلاهيأرو ديدشلاة شطبو ةروكسشملاهتعْرعو ةرومدملاهتممماكحالامامز

 ةروثلاهذهربخ ىلعأ ك اح ةغصب ةيماشلادالبلابامة ملي ناكو اسئايريهارباغلباو |
 ( باذعلادشأباريسأ م ,نمدخؤد نمةازاح؟ و نيرئاثلارث ا ءافتقابةدّتشملاهماوأردصأ ||

 ةرملاهذ هى ني رئاثلا سأب ةد_ثارصم نمددملا بل ظن 5ث يلي لهنكل بامتعلا مرصأو ||

 هلبسريام عماسثا,نالسمبلا ل سرين أك سب صوغاءنم بلطف نقتملاحال لاي مهتلستو ||
 ركاسعلا نم عج هنكمأ ام لكى هدسهج كس صوغا,لذبفددعلاو ددغا!نمدبلا ||

 بطلا مقافت ل بقةروثل ادام نمن كميل هيا امهلسرأو هيّردملا

 ةعقاولاد البلا نيصت امان يهاربا نكمأ مأشلا ىلا ددملاهعمواش ابن املس وصودرمبف

 نكممدعودالبلاك/7ةعانعقثونأد_هو هفرؤأو بلحوة بك اطناكموُكلا ىلع

 ةروثلاداجالاشاءناملس عم عّتجاثيح بونملا ةهجىلاداعةتغباهتعجاهم نم كارتالا |

 اهركانسءلاسرا ىلع ةمزاعتململا ةلودااتأثو ,رئاثلا مساند اندزالاف تذخ أدق تناك ىلا ||

 "0 م
 هجوفةبرصملاةموكحلاءالو ىلع ظفاحدحأ اقدم لوران ءلعشك نائب لامحتناكنف |[

 | مهتلاةرثكلا كلل ةرعولاةخعاشل الاب اهذههلا امهماقها|شايناهلسوااب يهاربا ||
 لوصو ل_ءجامبكلذو ةعلق نوكن نأ لصتابنمةطقن لك نااهيف لق ىتحةيدو'الاو
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 ىلا ضرالان مار سث) بال أو هع شو ىام لكب هحنفام لكى لع ةظقاحملا ىلع مزاعهناو
 ةنامعلا ركاسغلاتاراغال ةضرعهنكلمم كرتال ةناواعتاطةيلعلا ةلودل ىلا اهلّمحا

 1 حاورالا لذبو ست الاوشالااهلعلوتس ىتلا(سوروط)لابح قداضمم_عولستب
 أ ماس نوكينأ لصبالانابحجالذنتءل كلذ ن ءلزانتول هثأو لاومالا ةعاضاو

 | مالا تاهجيلا عفاد_لاو ةءلسالا نمّهظع ةبكلبيرأو لاتقالدادعتسالا فد: أمم

 أ ديدهتدعورالهناوذالبلا نمهكفام عج نع ةعفادملا ىلع همزعىلاعلا بابل رهظيل

 | نالااهلت-اىتاادالملابهتثرو ووههلالقتسا, ىدانس هنأ ودلا لصانق نلعأو ديعوالو

 | تارازوربخن اذهل ت راف حارا نمطقأ ية يلعلا ةلودلل عفديال لاح ىأ ىلعدناو

 ا ناةققرشلا "لئلا باب تف نمدبال هنأاونقي أودي زيلكنالا ةرازولا صوصخل نإ ءوانوروأ

 ' اهصتننوكنامر ىتلاهلئسملاكل:ىفال:ىلو'الاناو هقاغت لبق هالا اذه كرادتر ل

 اهف,هجرا تمنياتو سم ذهل حر هفالتخال عجأ بورد ا لود: ىنولاراتةاث
 | ذيفات لعرصأو مهصول هنأ هيدربخت اغالراشان ىلعد تملا ةيزيلكنالا ةموكلاتاسراف
 0 ةكلملا ةموكح نوكنةىاعلا بابل اني و هشببرح كلذ نءتأشنو هيعورشم

 || قافتامدعترتغبالهئار لاا ىضتقاوأ اعلا بابلا نعهّدصتو هدض وقل (لاممتسالةّرطضم

 ٠ ظ جد هرمنا بغرول هتلودةعاطىهلادالاعنامنوك ال اذ ناف ةءقرمشلا هللا فلودلا

 أ ' تاديدوتلا نملودلاقانمدملادر واممالكلا اذهدي ًاواهنع

 || هنيلادروام جب بعيرلا شاي ىعد تنك ( نال ووسلا الب ىلا اشمماب ىلعترنس )
 [|| ىلاهرفسأبن م_عملعدروذا هءاوجهفأ,امنورظتن لودلاءارز واسس و لسقلا اذهنم

 [|| نمىثاجب نك لان اكهتمر كحن> كرتو هذاا ندعم نع ثيل ن ادوسلتاسهج

 | لح ادتنوديدارملاتلنو برالا تزف نهذلاتدحووا لاه هنأمنءىك و ثاديدهتلا
 001 تامثاىلا باتت ةرامعلاهذه نككلودلا
 || هتموكح ىلءراطخألان ميز 8-5 ىحال 000 1 ماش ارم أ كيح)

 ظ | اهسالتعاطلا ادعو -ثوتر روثل اىلاتاعذالل هبامْغةصرفنيماش اازاهتنان مد رصملا

 اذهانمونلاةكاحلزتو | معدوم ةنستلؤو | 04 ةنستداواروتكف هكاملاوه (1)

 ناو
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 ةينامعلاةل ودلاىلاهعوضخ هل ارهطظأو سائياوة شاش لكي باتي لامه : دا ظ ىلا (ك_ميراس) وعدملاهتمجراخىدذتشدحأ ل سؤأو كلذيىلاعلا نابلا ىذرف |

111011111111 
 ةلالج عمم سفن. قفل ةفالشل ارادىلا هسعمدج وتين هنمبغرو ةيلعلاةلودلا بودنم | ١

 ةتبلاكاذهنملمشن هلل .ةسملا فريسا اهيلعنوكام ىلع (1) ناخدو#ناطاتشلا | ظ

 ىالوئطعتتا (كميراس) دئنحشه ماع ض 5205 رس نأ هلعل أ

 (سوروط)لامج ىلا اضي أ ماسلا دالم و هنئا اش امىل ا هستررذلوهلانإ :ركتورولاورسلا

 ناكو هنم كل دل ةفهردقت ”ى> ناطل لإ َن نوكمأت وتساحارخ ةلوادلل عفد.نا 0

 5 ودلاىلاب ودنا داو كلذ لعامهن كا و ما ةنسلتاو ا

 ئ . قايرلا |

 يتالوالا ماشلا ىفهئبظعيالث أ هلىآ اتوب اوك طورسشلا هذهىلاعلابابلا ليش نكلو |
 اهنكي ىتح ةلودلا ةعبات ابا كل :نوكو(سوروط) لابجزواغمىل(سنارطواد.صز |
 قيرطلى امها نوكيناثوديرضمملا شوي لسرتنأةصرفلااه تس تمئالذب |
 قرطلاب قاتلا ىلا لال نأ لءاشان ىلع دمت ىلاريمنا اذهل صوالف عزاتمالو نضراغملا

 طورشلاهذهل_.ّلهنأ لودلا لصانةلنلعأةالجآوأ الاعب را نمديال هنأو ةيإسلا |

 (رادقربب فطصم) وعدملاةيراشكتالا سئرءالو (0نحو ةنسداوفاثلادوممناطلسلاوه () ||

 (ايباراسب) يلق نعاهللزانتوديسورلابراح ل8٠ ةنسعبارلا طصمناطاسلا لتقول زعدعي |
 0 (اينامر) نادغملاوقالفالاوبرصلالقتساو اما ةنيستسراخوةدهاعمىضتقع أ

 (رومدالب تنلسفا 1 م28 هنسىم |6141 ةنس نانويلا رئاز>ل القت سالاض ا نعذاو !|
 ةاقتسمةيكلمةموكح ه ئه تلكشتوتاو:س نا هترقسا ترحدعب ب اعلا ةلونلا نعاهرواحامو ||
 نمف ب |[ 4 ةنس هنردأةدهاجمىضماومزهناف: رم ىنا'ايسورلاث راحو لودلاة باح تحت ا

 هنمدخأ امان | ةنسووءلةقفاني انىلاواشانىلعهيلعرا 18 ةنسملا 0 ةنسأ

 هضرا اهني ركسءلازنا قححاهلح اأو ىم هلكساراكسن ا ةدهاعمابسورلا عمجرافماشلاذالباشإ هدمت |
 هرب ام نمو لئالقمانأب كلذدعب قو ام هنا نامورعت ةقاو قم ني ما هةتاممل |

 لدبتمانملوأو هو هتيلخادحالصاف ىسومهلغألتقو +١6 ةنشديراشكتالا شجلطبأ هلا |
 ةموروالاسيالماوىورلا سون رطلاتةيكرتلا سالم اوةمامتلا ا |

 (ةيعشوتلاةحبملا) ء (1)



 لاو

 جسرا وزواوران عت وكلاو ارتلكنا ةيحراشربزو 0( (نونسرلاب)دروللا

 داتنا. تناسنرفتارازو تناك نيح ىلعاسغلل ارب زوريهشلا () خ :رتمىدويسملاو

 5 هعلودلاءالكو تاق .اهياعىرح ةيسايسةطخ اهل نوكسحي نأ نود طةسنو
 لو لونا نمدنر ينم عنم لمسات ارامل ام ير ايش وا نك او
 3 دهحاجتل لاخلا ىضتقااذا هير كوم شويج متقيناو هريغدامف غمطلاوىدعتلا

 هذهنركتدأدب رع ادالبومأشل او هرصع ل قتس نأ كلذ" هلياقمق بلطي وفااممل ١

 ٠ ةديرَمهنثرولو هلراطقالا

 لودلا دل اويطاخم + قسوواهةسا لب اناوحهملعاو درب لو لودلاءالكو ع و ةرسم اا ذه شهدأف

 0 1 :عورسملا ادهبادهايقلغتل |نع يهني هوباج أل لقدعب واهل نوعبات مه ىلا

 |. ةر لوقا نايف فيكولولا رسم اوني وب ع قل حلا بابا عادم اذه

 ذخأ كلذ ىلع هتدعاساعرلب تناك اكهتطلس ت ةرصم عاجرا ىفدضراءثالا أ قمح

 || نمابيظعاددع لسرأو مهتلأسميفلوخدلا هل ستيل نانبل ليج وت هراكفأ هيجون ف
 اوربا ىلاعلا ايلا نممتسيلط لي كل ذا ترفد رتل نكن (ساويس) ركسعمىل ادام

 وأكلذو نيفرطلااضراسييفةقب رطفاهيلاو عمةرباخلل ءهاعدقعي نمد ر صم

 وجال ماليا” الرعأ هناف”ءلهو لو الّوقل ,لامعتسا

 ةرياعالو دئاف
0 
0 1 

 مانا ممنيظفاحاعمسلجو موملا سل لخدوجدرك ةيلك معتو 101.6 ةتس دو .(1)
 0! 0-0-_ ةنبس نمارتلكس اة يح راح ارز وراصنأ ىلا قرتمتاس رفع عر هينيوارحألا

 1 نمو هر, ةنسولا | جوه ةئسنمو | ميو هنس ىلا 86 ةهنسنمو ( 61 ةئس
 ى ا هرازوةديربشأو ام. ةنسؤونوماكجالا+_بصنم لعن ازحالا بقاعتلاعم 0 ىلا

 0 ها اهاعمرقلا ب رح ةراثاوايسؤرلا هناداعع ةساثلانواشاب بعدم سك اع

 |قيرغ صنملخدو امناملالامعأنمسنلب وك ةنيدع 10/0 ةنسترتمكدسنرللادإو (6)
 [هقرمساؤاسفلاةبجراخلالوأ ايزو 1 8. . ةنبسنمنأىلااعردن مدقتفةيسايسلا فئاظولا

 انرف هتك امجوةبرونلا تاكرملا اذ ةداضع  هشاو [ريمو ةنسؤفف ا[ عرب ةنسملا

 ةقلطملاةكلملاىلاروروأعاحراو

 يذرف
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 ةيراحم فم ممثامد ةسدعبةبرخلا نمث هوبو ا ترقلا هملءل_صحام لكعايضو ىمظعلا ظ

 نوكي هنوكنمةمال اهئمهتبلطام لكىلا باح (سل.ذ سدول) وامل انوزوأ ءكوامرئ اس |
 نكي او باؤنلاسلاجءاضعأوءارزولا »+ نوكتفماكحالاامأو اك احالاكلاماكلم |

 كلذ ف مهنمناكهنأواو براعتلاو دكن ل |نمةمهملاءذهلثك مل امنيتواسنر غلا مظعل 1

 نيمزلماوناكم منال امهربغف )١( هذيجو(سوبت) ل ئمنوكتحنويسايسلا جر نيملا |
 كلذاواماقك مزلي ىتلاَةِمسايسلارومالا ىفىحباودلاس ل امءاضعأ هر رةيام عاستا ا

 اهلرهطت تناك امافارتلكن ادعامةدوان وروالا لودلا عيج نءلزعمذ نحاس رق تناك |

 ىلع لوصعلل ىه_سنةمأ لكةدعاسملنييواسئرملا ليمن ءالضفب راعتلا هل اصلددوتلا ظ

 اهتاذح ىف حد قلب لاح لكى لع مذنال تسال اهذهو لاالقتمالاو ةيرملا |
 اهدهج لد ىئاااسنرفالاةبوابوروالالودلا نمد_ءاسماشا لعد نكسر م 3 ١

 :كلم تناك املا تدعا الولف لالقتسالا ىلع لوضعلا لضانتو براحت ةم/ل كوم مئادأ
 لودلانمن الاةدودااايلاطيا الو كرملبلا|ةكلم نكست لو كلذ ناسانل قيساكنانويلا

 ةموكلاة-ةيرنمصلختلا لعةمك سال ةددلاتانالولات دعاس تلا ىهو ىمظعلا |

 لجالت ب راح ىتلا ةدهطضملابوعشلاةدعاسمنم يصحالامم كلذردغىلا ةيزيلكنالا |

 حيتاامالتتسا|
 اسالاولتش اهم رخ الا لودلا تمادامهندسع اسما هنكعالهنأ اشاد لعد ىأرااو

 ناكفرصعلاا ذهلاجرربمْ أ مهلودلاهذهىفماكحالا مز عنلوتسملاونيضباقلا ناو

 تاقلؤمهيف هلو يراتلاننمعلضتلاهنسةئادح نمرهتشاو 178.0 ةنس وزيجو تملادلو (1)

 دهعىةرازولالخدو( | 188) ةيزيلكتالاةر وثلا رات انور واستر ففندمتلا ران اهمهأ ةريثكك
 ءانثأ هنكعملوا رتلكناةموكحىدلاسنرفلا اريغس ندعت مث ةيمومعل !فراعملا |رظان ةفصب بيلفس ولكملا

 ةيجراغللارزونيعتمث 18.4 .٠ ةنسويلوىفاشاىلعدمش لعل ودلا عمداجتالا نمارتلكش!عنم هترافس
 ىدونوكم ادرطثيح ١ 6. ةنس رارفملاةفيظولاهذهنؤ رّتساو ةتنسلا نه نمربوتك اف

 | ريال ةنسريقتسر هش فون ىتحةيلعل اهفيل مق رقساو ار تلكم ىلا وزيجرفاسفاسنر فب بر وهما



 اناا

 معلا مالا عشنا راّرلاش حلا اذه عج نمدصقلا نكي لوةماشولاو

 داديشيالا ىلادوعلاوذم رصملاةموكحلا ل دع نمصاختلل

 ناسسصعلا» اون ورمشن اوداكق اومعا ودادز اًدباغلاءذهىلا نويماشلا نطذاملو

 يره اودار ايهاب اللاتاطاشحالاذ_خ كل ذا انري_هاربال_عءانف

 طاش ىلع ةعقاولا ةق ةقرلاةنيدمىلاةد دوقة بماخ لسرأف كا ذ لال! ىضتقا اذام تجاهل

 :ل| نمىفاكتلاددعلا لسرأ كلذكو هروبعاو دارو ن ينام ءلارو سه عنمتارغلا

 ةرمخ تاراستتنهبهشج نم قبامقّرذَو (ةيكاطنأ) و (ٍباَخل و (هفروأ) تاهج

 قةموكمللاضراعتوأ حارحلاةيدأت ىفرخأتت ىتلاىرقل اةازاجنداليلاءاحن لكى فوطت

 || اص | قش نمهيفمهامنأ ل كلالعو ةريغصلا ةيلخادلاتار وثلات دج كلذي واهت ا ارحا

 ءاعلاةلودلا عستلاماهتالاومقفو الا نأور ورغةدرصملا موكا نعفارخخالاو

 م اطنأ(1) ةيدمىفدب نس ناكرأ ودزك اشانههارب العدو انّداممتدعاسمىفلعفلاب

 |1001 ذا رعتو اههاض: ا قواجت اوهسادرا لح ةسنندم نع اما الاشغم

 0 ةيدعملا صا هالاو

 ”0 اور والا ل ادت حوأىلاةيساتنل !ثداوخلا نورك ةقاسامديهقلو
 ىلت 0 الا كالا مهأع وقولاعئماشاب ىلع د#تدضب زصملا هل مأملا

 0 لوقن لب ةدسملا فا نم وهنكت مدع نم

 ةكناكو املك ادسقتةد.ةمةيكلمةموكحدهعلا كلذ فت ناك اسنرفةموكحنا

 ردم( لبد مساع هبقعكمملا 24 درأ ىلع ترا ىذلا (سلي 5س و) كادذا

 || ةبغراارثك ليم اديدشناكه نال ممم. ةننوياو رمشرخاوأى انااهذرطوهلاهلزعو

 ظ ةروثلالبقاسةرقميلع تناك امه عوح .رلاىئةمالا ةروشمتودب مكحلا ودادمتسالاىلا

 ظ الف تناك رثموليكنينالثب طسونم ارصلا نعورتموليك ةئاع بلح نمدعينايبنآ ة يكب نيدم )١(
 ةفالخ برعل ا اهكف م صدم فلأدث امعبسمهدهعىاهناكسددع غلب و هرشلايةنب دم سح أن يينامورلا
 مالسالاراصتنا تهتن اىتلاةيدياصلا بورحلااما.أنوملسملاو ن ويحتمل ااهعزانتو باطخلا نب رمعان كابس

 7 م81 ةنسىفامعلا ملسناطلسل ااهكفنا ىلا ماشل ادال, عمر ةعبان ةدمتيق و
07 
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 تحلل ىأراشا:ياربانكل .ةراصتللاهظعاررض بسو كلارتثالاكلدءاسفلوطانألا |
 2 ا و ملا 0 ||

 لعتساواهمدت ب ا دالي '

 نمهنافالنوهلانوعاونوكبو ةثيدحاراكفالا لع بشي نب رضا سيما لا 1

 ةذئاسالا بلغ ا رغس سس لالالا فتذ_خأدقيرصملازطقلا فندقلا ث يف مدسعب |[

 نوكتنأالا نودن ربالزيذلا ارصممد-قت مدي 2 نيعاسلاىلظلةسعاط نتف فانر والا[

 ىدتسا كلدىفمهماسةمند رصملا نمد بح م ىةيالثا وس ئمانط ل وطاراخ ف ةاقلم

 اهيقرتفايبسنوكيام لكو سرادم انوش ظحالعهفاكو ماسلا اندلا نماشا, تناول س |

 بيرت ذخ ا ورصمملاداعو هتوعدىبلف ةدوصقملاةءاغلا.تأتىتحمدسقتلاح وأىلا

 ةضراعمهقيرطفهقعيلوةيرصلاوةر خلا سرادملااصو ه ماظت نسج ىلع سرادملا ||
 هلهسغ:ىلاولاةدعاس 1 ىلاولا ةيشاح نم هلوملا ||

 دئاقلا مادي رناك ةيلسلا لاغشالا هذه ل ذعر هاقلاىفاشاناملس لغتشي د ناك ن نحو |[

 بئاكلاوشويحلا عمج الغتشم مدقتاك (هيئوق)ةعقاوفارساذسخ أ ىذلا اعلا | ا

 راسل |نمد_ةلام عمن كوهرهشيوند : رصملا برايل ةينيمزا (ساويس) ةدليفأ

 (سوروط) لابجقناضمىلا شو. اك مد: مث (هينوق) .ةعقاوفزاوبلاوك ءردتاو ||

 ةموكلاةضيقنماهئاطتخاوةيماشلاد البلا لع ضاضةنالاةبسانملاٌةضرغآلرظتنم |||

 قتلمةطةنا الد رطاوذي ركسعلاةيمهالان مديل زن ىذلاعقوللام علوه ا ْ

 ءافصو واق نعالضفتارُملاو هل جدلا ىداوىلا (سوروط)ل اسبح نمذخ الل قيرطلا ||

 نمانم همس شل نوكرامماهببذعلا"املادوجوةرثكوةعفترملاة سوط اهذهءاوه |||

 راذقالا نمم-منعفلقباملةعتجملا شويحلا ىفأشنتاماريسنك ىلا ةيدعملا صا ىهالا ْ ْ
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 صل و (توريب) ىلادربراصو م مجهلسأ اوللسلب ةعاطلااصعوش ىلعنويماشلا

 ”ردص ىم< ناك ىلا عفادملا نمو ليهاضم.ل او ةيرانلا ةنلسالا ن مهبل عدد غام#زدغو

 ومالا ناثأق رمالا اذهذيم:تف نيب رصلل نيدعاسملا ه5 نفناكو -نانيأ لادن اكس
 ||| هناوعأو مدقتملا مساع يشلاب لحام هي لح نأ نمافوخ مهم اضرالهعسوىام لذي هنافريشد

 ظ نييسم نم مهبراشموممهاذمفالتخإلعنيبأ انيالارودضهيلعرغ ءوكلذنأب هلع عم

 ٠ لطظصاقتى تم الو ىلع قدوهنطاومءانضرا ىلء نيب رصملاءاضرارث 1هتكلرزوردو

 || ةلودلاواضوغ ةبمنجالا لودلا لسخ ادنّةطساو ةسبماشل ادالبلا مهنم تيلسو م-مترادا
 ظ اصوضختةي زيلكتالا

 رهظتىتلا ةيزلا نتا اداجملاو اشار ريهاربا هاو أ نيغتقمدهبرسشر ريمالا لذيدقاو

 أ ةصرفلاةذسه كارتالازتناوأمشفأش جامهلادادز الباع فت هماقه ادع ل نكل ىرقلا ف

 || نيذلا نييرصملاةعاط علو لاّتقلا ىلع نيل لسا ضي رو ءاحنالازئاسىفمهلسر ثيل

 || نممهروف:ىوقاممو هلثماورناواؤريلامم ةنينأمطلاو ةحارلا ههمكحةدنمىفاوعمت

 || مههضودب ركسعلاةمدختاو ارضلا نموهتافاععمهانا ةلودلا لسردعوةيرمصملاةرادالا

 || اوههانم م يرغلانمو نايسصعلا ىلا اوعزنواذسمباو رتغافىرادالاكالّقتسسالا |

 || ديطاحلاصلا اوفخأو عفنلا مداعلا يدقلاالا مهخال_تنماولسي لم مر وظناهصعلا

 || بهن قرطلا عطقن عمهوعنمم-منأ ىوس مسهل بنذال يذلا نبي رصملاةضوولمتسيل
 | مث ادقلال ,هرث اءاسفتقاو عافدلا ىلعم-هلةردقالن يذل !لوهسل اوةيدوالا نك انس لاومأ

 || انها هينتدنقاو قرط ادوجو مدسعلابي!!لوصولا بعصلاةئاشلا مسهلابج ىلا

 ]| هلممسلا قرطلا عفاذاالاهتءاط نيل بم ءالؤهلاداهنكعال هنأ لعو اشايريهاربا حالا ||
 ظ  لعةمظتنملاةعسنللاق ةرطلا نم مزلو أمءاشناءنيسد.نهملا ع كلذاو عفادملاو ةلامخار ورل

 ا | متصلا عفادم اوبل وسيد ليما فرقت ةاعا نم عمة يسسدن علا لوضالا بسح
 ا ْ قدعلا ضلي ثيح ىلا اههيوبو

 || ميار اسعأ |مسهل اددمنيرثاثلا ىلا لسربناكىذاادورابلاو ةىلسالا لصتال كلو

 || تاهجنملفاوقلادورو مدعو ماشلانيمىلا ةيكرتلا نغسل لوخد عنماضي اا
 3 لوطانالا 1
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 | ناك اجر هنا ين مهدقتعملارظتن ودين اكسل نيب اهتاواسملةيرصملاة بي رضلااوهركو
 || ةيقيكل صا ماهلهأ عابطودالبلادئاوعىارتنأذ_كتقوةيرصملاة موك ايدو لا

 | ةمالان أ ىرخأ ةه>نمز وحاله :كل يشف سش ىلا هالا ىلءاهءعيزونو لاومالاب رض

 || عقدملارةفلاو ةقافنلا نمهيلعىهام عمةرادالاو ش دما فيراصمةفاكب موت ةيرصملا
 || ةيماشلا نيتمالا نمالكت أل د علا نمل ةيلاوتماداقح أ اهيلغلملاملا طلت نمىئانلا

 ١ امتار متقلافنكرت تام ما ةموكسلا مز اسي راسل

 || ىفةيرصملاةرادالا ف داصتلا-لكىلعو نيّيالولللماشلانم"الالالظ:لالظتسالاو
 ةيركسعلاةمدخلا فى صاشلا لادا ىفهتقالامتاءوعصلانمةءبرضلا هن هليسصخت أ

 || مهريغو بإسم هو هنراوموز وردندامالا يشع ة ينام ىرصملا شدا ق منملخدأ هناف

 ةيرصملاةرادالا نت.ماشلاةهاركم,تدادزا ىذلامالاوهو سانخالاو بوعشلالك نم

 || لخدي نع ىنتكت تناك ل باهرك ةيركسعلا ىف مهلخدتتناك امةيئاقعلاةلودلا نال كالذو
 رمغال فلا ةيركسعلا ةمدخا ىفارونس مهنمردني ناكو نائل بج ناكسنمهرامتخاد ||
 نابسشلاذ_ى ماطتنالا مدعةبزرنصملاة مالا نيسماشل اةهاركة دا زىفام سناك ايو ||

 ىلادوعي مةنيعمتدمباشلا مد خي نابةندقملا لودلارئاسورصم فن الاراج وهاك |

 ةسقيرطلات ناكل يدارفالا لك نيبةاواسملاعمدعرقلا قيرطتهذتنوكيو هناطوأ ||

 ملاهبرو ةٌوقلا,نابشلا ف طة و ىرقلا فكالذا نيعملا طباضلا لخ دين أمهذخ أى ةعبتملا ||

 ركددقلو نيّقرذلا نمضعبلتقانايحأ اهم ارو نمنوكي ةمدنعةموامدعنالا كلذ |

 ناك نيحافرفكلم(بيليف سدول) ل (ليقن اوجىد) سنربل ةيعمىفاوناك نمدحأ ||
 هتساركانيعمناكىذلا سرحان أ اهلزد رصملالآلّتحا هانئ اةيفاشلادالءلافاحماسأ ||

 ةمدخلا اهلاصةيفيلا ىَوقاباشه#ةيرطىف ىربالك ناك نانسل لامج ىف هنالوحء الأ |||
 كاذيهبراف أ لعينأ نود هيهةحلل ىالأب رق ىلا د_نلسا ضعب عمد هرأو هطيضتد ركسعلا |

 نمواثاب ىلع د مايأانرصم ىف ةعيتمتناكة قيرطلا هذ هنافاذه لمى ةبارغالو |

 ْ ْ 0 رقدوعنمالا ل طبت لوددعب |
 رسح ل باقعلادشأب نامصعلقأ ىلع ةازاجنا فم مواهتمدعو لاذذانيبرصملاةوةلو ||
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 وكذلا يشار اوناش ريهارا ربان ماو ٌرقَتْف لكلا ل-ةث0نااهد ارفاسلغأ

 ٠ | هيلامه واسود اًمفرو

 ْ ةتومشم عطقب : عأربتعب نل ةربعا فوكمل نيط ل * احنافم_مفطتادعبو

 ا ا نون ًاديمناكى لامير وأ ة مي دمى مساق يشلا مهنهضنمو مرج

 م ةتينوىلوالا ةيماشلاةنتفلا كلذ, تهتناووكمدق سداسلاو (اكع) فنانثاو

 ا ةيوايروالا ل ودل تاخادت ىّتحاهل ةغباترصعةةتلم لت وةيماشل ادالملا فنديرصملا

 | دعت ناو انيمارصت نوب درسصملا | ميفرمصتلا بلا( نيبيصن)ةعقو بدع

 ا هللاةاشنا الصمم ءىصسو تناك اي ةينامعل اةلودلا ىلا

 || عومل انمتولل هشدجت ضر درع ىلعاشاب ميهارباريمالا نيسخرؤوملا ضعبمالدقاو

 | الة ضرالا قاما ناثودكر رثول هنأ محتافو مدان قنا 1و ٌشطءلاو

 ١ اهيل ذناك اسر ل تاركسملا فارتقا ىلءاؤ اًورجتو همز ع ىلءنوماشلا كلذ لجو

 ْ لشن 0 ١ ناد رصملاءامد كم بىلا ىدؤي يوبع نام_دعلوصلل

 0 مشل اذه

1 ٍِ 

5 

 1 هللاو راو يفنت اشربه ارباذخأ ةيا ل ادالسبلا عو رف نم "الا ىتتس ان ادعب وأ

 1 | نود مهلك ناكسلانمحاللا عزنبالقأ سنت ةيترحلاةروثلاهذ هى اسس تناك ىلا

 1 ل ةيشخصّدتلا عمرو () نويماشلا عاطأفنيدللوأ ةيسنعللةبسنلاءزيبةوأءانثتسا

 1 | هأكلذدعيو اءازرلا نمديل رام مهب كريو ايالبلا نم مساف سلا, لحام مسعب لحي
 9 ارمأو مهراكو مهراغص نزين ودبنيسماشلا ىلع رض ىّبلاةبيرضل |لمسصخت»

 . : امئشمهلاطتالةيلغلاةلودلا تناك نيذلاةاعرلاو ءارقفلا كلذ نه ص ذم مهكلاعصو

 5350 رغالدوهلاوىرادنل !قعد :رمضت تناك 35 ”ارضلانافمهنمنيسملااصوتصخ

 أ هوعجباممهنم بلس ةقجانصلا وةالولارداصتت ناك ةموكملات احا ىتالةمبرضلا كلت

 1 لا ا ل د 00

 1 5 مااا ندا نحال تشل او

00 0 



 انو

 الجاعمءازجب لاني نأ دال مئاب يهارباىداعن م لكن أن يقيلا لعاول يك مأشلاناكسسا | ا

 نمريسلاءان ا فهركسع نمد تام ىّتحةرارملا ةدمش نم ةقرح اءارعصلا عطق فراسمنلاب ||

 هبفمهسغت أ اوقلاتيملارهلا ىلا اابصوا لما لاقي وقرطلا ىفدابملا:يلقل شطعلاةدسش ||
 ةراكلر صل اذهءامنأ تباثلا نمو هئامةحوامةّدش عم قرح اامظا | نممهبناك امةّدشل | 1

 نيحابسسلاضه:لافدتاو ةحايسنود.ناسنالا ل م< ىتح”ونلا ل ة5ديزيه طم[

 رطظس وشطعل وع وحلا مال او باص والاو قاشملا نمقص :ونالام لمح تادع درهاسملات ا ||

 ةهيركلاه تغار مشينأ ثيليالن كل تارفيذ_ءهناأمظلا هلل هنامنواده:نم

 ليختلا اذههنعلوزفتيريكلاوحالمالا نمهيفامةرثك نعةئشانلا |

 ىلع مولان سه لبه.عفادممودقرظتن ل( لرَكَلاةنيدمملا اشايميهاربالصواشو ||

 لوصولارذعتلةودعةعلقااذخ أن مدنا نكت لونيموةدهركاسعحارأن أدعية علقلا |[

 عفادملاتلصواسإف نييعفدملارظتني نااثانميهاربامزتلاولئاطالب نوبرصملاداعفاهيلا

 الفةعلقلاركاسعلا تلخدوت مد تيت ةعلقلاراوسأ ىلعلبانقلا قالطانتأدستبا ||
 هنوكعم مساك يشلا نأ كلذ بسو مهسؤرالونييسلبانلا نمادج اهيفاودجلاهولخد |
 هنأو عفادملادوجومدعلالا نكي هزوفن أ هيلع فعل ىلو الا ةجقولا ف نيد رضملا ىلعرهظ :

 مهعيتفءارصعلاىلا اوه اوهيعباتاءاقب نمهعم نمو لملل|سلغيفب رهفا متمواق ءهنكعال | :

 نأاولعو كلذنو._بليانلاىأراملف مهباوطاج و مهوكردأ تح هركسعياشان هاربا َ
0 3 3 
 اًمانرمهارب ىلا م_مسفت ااواسو مهجالساوقل !توملا نمم-ا صانمال |

 برعدنءاوفتخاوةينانثبرولا نماونكمفةروثلاءاعزةمقب وهدالوأو سماك ميش امأأ

 لعور روك ذملا زيشلا تف اولا هاند قل اهذهنإل ل او ماشلاورصمنيبنيلزانلا (زنع)

 كاله فايس ذناكاعرلب باعلامداصو باذعلادشأ مهب عقو"الاشاب هاربا كلذ

 (ةيقيفوتلاهحملا) - (16) 5

0 
0 

1 

1 



 ا ها ان

 0 اذاى يكف نيهان اريغنمةرم ندعي مظتنملا

 ' اهقاو اوعوبخو هب هلعداعت قش اهدذهردت لمسات ميشلان كلاشا,نايلس دو

 ش لل الو تاعاسعض (سلبان) نءد.ء.نعقوم فنين رضملاش جر قنلا هنأ كلذو

 0 دحأشلا لحرة امو فن هلاحر نمل ةقامدعد رقهةتو عفادملانارين ماما فوقولا عطتس

 9 نم نمعم بر هفوهامأ ةونع ةئيدااواخدونوبرمدملا هعبتف ةبايدلل ةرواحمالولتلا

 ناىلءمزع ثيح (نوريح) ةئيدمىلااًوضلاقهدالوأ اوكداو هوهحارت ل انخمناكزهلاسر

 3 و نأ ث لي لوهشدج عماشابميهارباءرثأ نتقاف توي ى ىحهسفن نع عفاديولئاقي
 ظ 1 « قكلذناكو اهنصخل تقوى داو دال كرتب نأ نودبا مج اهعرمأو (نوريح)

 ىلع ىوقيال وفرت راضلاثو.الك اهيل ء نوب رصملاضقناق 1مم ةنسٌسسطسغأ

 هلاجر و مساق يشلا ىلع هرفةرئادلا تناك ف.نعلاتقدعباهوادوناجالو سنااهتمواقم

 : 5 |نيتاسلا,ةسورغملاراصئالا كلذ ىلعممتدءاسولاطبالا عافداوعف ادم_منوكعم

 ر رافنأ ني مهنمرثك توماس ناكو مسهموج” ىف نيب رصملاؤاعامجهف هرط لكن م ةنيد ملا

 : لاقل ىلع مخ :ىعمش دز |ةمدةمىفطاضلاناك ذا طابضو

 نعافع يبلانا يار لسداد 0 نجس م( . يحارب ا ءاننقا)

 انس مديت [ةلئاعلاهئتسابسسقأ هنكل مهضأر ءاومةلاومأ ىلع مونّمأوا ماكس

 زيي رصملا ل وخددتعةليدملاز مان راهزفكلدر وكصزلماشلاىأ ازاإفاهرخ ىلا

 ةئيدملانماشابلا رفن كلذ ىفةبانعلا نمد ذيام عمهءلعنضبقلا ن ماشا ميهارب نكس

 1 7 ؛لصد# هابسعا.غاق 'وخاشانناملسة دابق تحتي روق ةيماحامب ل رند عند رب اءافتقال

 52 مشلادمف ةىقحاىذلالحلا ىلع فقيل نيط- تلف ءاحن أر اسف سساوحلاث يب وامفنتذلا

 يلاقي هرقف هنأ هرم ريخاو هيلا سس اوما ضمت دعوت لد و هلاحروروكذملا

 القا وةنصحةتدمىهو (تيمارصأا) طولةري<بوتجىفةعقاو ( كَرَكلا)

 || ١ كادي واهلا هز دوملاقرطا اةروعولا_نّيا! لو صولاردعتي + ةهاشةق ىلع نيم ةعبنم
 أ ارهاب مغابلف هددعومددعب دع لكدرت :ومجاهم لك اهعدسصتنا"ءإ تلق ةيماسحل

 / م | السم لاله ىلغكاننلج اواريسأروك ذملاعش اخ أب ناهس فن ىلع ىلا كلذ

 م
 ا

"0 



 0 هدو اس ا 1 لا --

 0 تر وعول

1١١ 

 دانخالمزاللاددملا عممأشلا ىلا هحّوبنكىذلاامئان ىلع دمت هدلاوةاكاللل معة

 17 جرم

 . اهرادش ال قدر ولا ْ

 ةنيدملا نصحت ىفذخ او سلب انى اداعنمب رصملاعمقافنالا نممساف يسشلا سياف

 مهبراكلب ايح مادام نب رصملالاسيالثأ سفن دهاعواهلوح عالقلاوراوسالاءانب و
 رماربسشدريهالا ىلا لسرأوهتب راه _سفتاشاب ىلع د دعساف !يهأهتلا ىضقي ىتح

 هحوش لوزيشب د ريمالا فاش مساع يشن اةيراهشويجلسرو(افانإا فردا

 نعدنورئاسسز وردلا نأ: امشان ىلعدتريخل هدالوأدح ل سرأ لد (افان) ىلاهسفني

 (دمص) ةنيدمعاضخا:هرعأوباوملا اذهباشاب ىلعد م ىتكاف سابانة جاهل رقأ

 ريمالا لثتمأف مهتني دمةعانم ىلعاداقعاق ةرطأا عطقو 0 داظفلا باك :رافاماكسدخأ ىَبلا

 لبق هنافةونعاهذ_خاللاهلا حل نكلاهرصاحو (دفص) ادصاف هتعاسإ هحونورش |

 اوال نامه رخآنعمهلتق وم خش دمقارحاب مهددهتب ا مئاكسىلا لس رااهجامنأ ٌ

 ذافنا نع نورخأئالزوردلانأن ممهدكحأتلو نيعضاخه سلا اًوأي ومهحالسفلا

 اهمام .زلةسأ وةْنيدملا لخ دف مهحالسدوطع ورع رسم :ريمالا ةئيدملااواس يمن يدع هويام ||

 (دفص) ىاوضقنمالا دطون ادعو (اكع) ع نسى مهلسرأوةروثلا سؤزذخأو || ٠ْ
 د

0 

 هني." ت117 لج هلم القال دنت نت قت لن

 0 ه5 * 0 اب حت ننال < دن نتا 1167777-12 تططخ ةقطا 2:71 7775:72:27 تضم ف 2

 دع

1 

)0 

 أ
 ةهح نمثومدقت َّن و رصملا ناكَن يح لاش | ةهج نم سلبا كنون ب لمى ايإاح -ربفحز | ا

 0 عم مسا 52 هي دهىا امبيلا 6 ونقبا ا

 ا

 اعل اللا حت وك عين جتنا

 زوردلاركاسعهسيلا أد ىحاريسم عطتست نيد رصملا ىلعمع ءاكزيسشلا قنح 2 :ةدسلوا

 ةقاطالذاهن :وقفعط قابس ذناكح و هلو د>وهراوسا ن عاج راش مهئاقلل حيرت لس

 ىركسعلان أ براعتلا هتديأ ىو مولعملان ف نيمظتنملاةمواتم ىلعن يمل لاريغلا ني راعلل 1
1 
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 : مار رهرارغل ا ىلا م ممريك أ ألا ارهحوأ ارساقاطمةروثلاىلا اودوعبال كو مهريغل

 لامس مدمج دينا اثار ميهاربانام : ديدشلاباذعلا نم ممم اوخ ا لزتيس

 ش |0111 ترتبي لاك هواتبناك ضرك ءوفعيوةمإ-سلاقرطلا

 . ممئايغط ىلعةاغطلا نيعب ومهداسف ةرسشن لع نيدسف اك :رعاملا اوحالاهذهى محلا

 ظ و اذه ميئاعز نمارثكاشاب هاربا لتقف( دوا ) لارتاءاشك ناك اموق ةضدةأاو

 | نم رك اسعنمريثك تولرك ذنةدئاف 02 روأ) ) ةئيدم ىلءاشاميهارب | ءاليتسال نك

 ا قدنملا نم اكلاددعلا دوج ومدعلو برعلان يب وهشب ةعادتناكى بلا تاشوانملا رع

 1 افايىلا ةعج بلا طش ظفحو ةثيدملاةيماحزرب , عمل عزاب اممهتمدقتس ناك >دالملامذه

 ' !جالك ةيدلاب نصخلا فذخأفاهريغو ةئيدملا نيب هل صوملا قرظلاو لامخلا قياضمو

 آ لي نكقلسواذا حدهم درمصمىىلا ل_برأو تاشوانملا فهسشدح نمرثك

 ا ةمئاقاه دعب مهل موقيالةِمهمَتعقاو فم هديدستوقدعلاة جاهم

 ظ أويس ىلع موضعي ضيرحتو ةرؤثلا سور ني ةرشنلا عاسقياىفادهبلأ:) كلذ لالخ ىفو

 | اذههعو رسشمىف مصنف لشغل !م دب عقواذا هلومأم ىلع لصدتنن و هيوغ سه ىلا لصوتي كك

 ٠ ِْت ثول ئابقلاعباشميلغأن اىأرال(س أبان )اح سماه ميشلان ا ىتححاصتلا لك

 1 عوج .رلا فن وبغرينييسلبانلا نأ هريخي هيل !لسرأواشاب يهاربانمبرقتل ادارأهنع لبست

 || ةراخنلا اان يهاربا ليقفةي ركسعلاةمدخلا نم م عتافاعع مهودعوول نييرصملا ةعاطملا

 || ول نكلاراتخحاعئاطزعشلاريضفس هركس عملا هسنن يشار ضحول عوضولا اذهف
 || عمق افوماربان منكم دقاهم انثأ ناك ناب ناملسنال تارباخماهذهىف ميل هظح
 ١ | مب حارسق الطالب اقمىفاذو عيلابجلقاعمهيلا اوس نأب (شوغىأ) مشلادالوأ

 0 | مدنا تادعاسملاىلءاندامممتأناكمو هتايبق نمو هنمل_هحامجوفءلاو
 م ١١<

 ١ | : مث رواوافانيبانمكق رطل اراصو كلداوا قد رصملا

 ا سبوع .ارفساسانمهار العاملو )2 اشللا ىف ااثا + سمع (

 ًأويلوب رخاوقافاىلاداعو ةيركسسعل اةمد هنا نم سلب ان ناكسءافءاهلوبق مدسعب
8 
0 . 



 ىفلتقنأ دعبف (مسدلا) و (افأن) نلمس رطلا هلت '(شوغلأ) َّ

 اهدهاشولةلاحفافاءىلادوقابل اداعا لاسر نموظءالاداوسلاو ةقرفلاهد_هذئاف لاتقلا

 اهلئراودعلا |

 عمجت عئادنملا نمفاكلإددعل اهعموهن سف هجوبو لاما ىفرهاشاب مهاربا كلذ ىأرالف

 ريب دى ةضوافلل عاق الل مساق يشلا مهاعدتسا ثيح (سلبانإ. ةنيدمىفني رئاثلا
 دصقي ل ماه مشلا نأب مهرب لئاب لاعبا مىلااضي أل سرأو مهعورم د محاتل مزلبأم

 باذعلاءوسمهموسي ومهدبعتسلالا ةلداعلاةيرمصملاةرادالا نم صلختلا |

 تاازوهتكوش كاذب ته ضعضتو ه:هاورفن هلة بفاصملا لئابَقلأ ضعمل هلا فرعالف

 نماماف موحمهل اًةطْح دات | اشاء نامل سو اهشاب ميهاربال ن كم أو هنوق تمد ماو هتوطسس |

 اهانأرفلابحلانمايرتقاو ىد_:جفال [ةتسامهعمو ١ممو هنس ويلو ع ىفافانأ
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 ع 4

 اسمش # لا ما ل 2

 يع دعي دي“

 تس جو ديكو

 اان هاربا بعب) نكلو ليس لب اهد أ عمر د عتيداك( هظءانض# ةثصخم ||

 عفادتيلاوتممارأةثالثلاتةلارقساو تامشوذّدش لكبهركسعاهجاهلبتانيصةلا هذ هب |

 اوزاتجاو ةيرقلانوررضملالخدثلاثلامويلا فو ةيلغلاهنورئاثلازاغا لاتقلا عقاوم | ٍْ

 مهاض رعت, نأنودب )١( مثير وأةنيدممىلااواًضوو قرظلا لك اوات>اواذوهيلابج

 مهتعلقتناك ىلا (بنعف أ )ةءرق طوةسد_ءهدنيرئاشلا لهشدديتل مهب رطفدحأ أ

 ' ْ ةئصالامهتعناموةدبحقلا ||

 اواك مسمن ال 'ارتالا|مناكس بولق ىف بعرلا عقو ةن دمي باودأ ىلا نونرصلالدونيحو |
 ا رك اسعلا عمجترب_ترشنتا|ل نييرصملاة برا ىلع نير ئاشلا نودعاسي |

 ةربعاونوكمل مهل هتبراحتو مهنماشاب مههارباماقتنانمديالهثأن مهلعلو لوطانالا تاهج |
 كيسي

 عامطل اوهيسنجا فلتختماسقأ برأ ىلا مدقنتو افلأ نب شع ة ن.دملاهنهناكسددعغلس (

 برغلافو دوهلاس وئحلاف و كارلا دام اهدرغلاو و لا ا

 | (شوغىأ) لئاعتناكث يح [ينعيأ) ةيرقعد:ةيرقىلاالصو ثبرعلايةاظغم

 ظ ىفتاشثلا و مزعل ١ و مزلا نماشاب يهاربأ هن ريتش ا امالولو لاطبالا عافدنو هرم املا اهل الخف



 ص

 قيرتذانل قبساك اهف رس و (هين وفث) ةعقاوفةيك رتلاشويعالا د اى ناكىذلااشا

 كاذعاثالف ةعقاولا كال: ق هن رم نمهدقفأام ضوعبلديدحلا شدحلا اذهةدايقىلوهل#

 كلتتّدتماو نايس علا ىلا اوعزن تيم ارصلا تاغض ىلع نولزانلا برعلا هن :ءوربسملاا

 | .٠ الرا سال أ ر.هقو يحل قات قت ذو لاجمل يبه عريس نول

 ُ : ب وركس!اىفمزمللاو ِب وطلتاقمزعلان هاشاب ناولسو دباهواشانمم مشأ ربا

 لا ة ولاء ذه ىلع نيسضرملا نمناك (( شو ىبأو مس شا نايامع)
 بسنلا قاس هتقارعواهمد_ةبةريوشتشي رش لئاعزموهو (ىكبان) ةئيدُم ماس ماك
 ةئيدم م هرك اىووه م لب زجهدالوالوهللذي هنأ شانريهاربا موحرملارث امنمو

 اهحاوذوةئيدملا فاك ًارئاسؤ ةملكل !ةعومملا:هلئاعلاهذهدهبلال_قستأ (نوربح)

 | «ءادنىلفةروثلا ىلع ضر مل وأو نايصعلا,دانمل وأ ناكو لج اركن أ يشلا اذهنكل
 | اكس لسع ناكل احى'الزيعباتاونوكينانود وبال نيذلا ةرواحيما لاسبحلا ناكس

 تءفرامافافان 0 روان ينةعق اولاةيدوالا ىف ةةلزانلا (سشوغانأ) ى مدمل رم ”رلئاعئلذكو

 || نكلاهقباشمول لبا كلام كاهل التحا نتن .دملانين قب رطل !تعطقونايصعلا ةدأر

 ١ | نماثابميحا ربان مهدالوأو مساك جشلاهدج وامد# ل! مالرذع هل" اعااهذها سةلداعر

 ]1 هفرتقالاكع ةنيد عامر ىلعرخل ا نعال_ضفةجلبااناطعلاو عمل |لادساو ل ماعملا نس

 || عمامواع ءالعج -هوطعي امه ضر نمر ورملاهسهل حاسمسلا مدعو جا !:ءلمابعمءوس نم

 || الأ طقتلاا اوعاو(شوغىأ) ل ئاعتجاهف ةداعل امذهلاطدانهسيلعاشابميهارباهسسنت

 [إ| ةيفاكرغطقنلا هذه ةيماحتناكالو  قرطلاعاطقنمقيرطلا ظفلةدعملاةب رصملا

 أ لاطرالا عافدتعفادن أ دعيافانةني دهىلا ةعحار تافقذاغطلاءالؤ اوه لم ىدسعت علم

 أك رح فاةباعطتست مادهتير 1 وأةيماحكاذكو لامملاىفدوسالاةمواقمتموافو

 | | ىنحة ليدل ةسلق ف تنسحتو مولا ةلطخ تك رع ريرعت اا مهل" فطاالونامصعلا

 ظ || ْ داملاا تأ

 | لاجرلالاطبال ةعزملا لايلملاةحهملا لاملاد :رتككارابخ الامد هاشار يهاب غابالذ

 أ اهل قةمواةمىلعرد_هن مل هنكل نيرئاشلا حاجب ميكل ناسرفلاا نمادال لاما قلسرأ

 9 آ007 ىلا



 ٍ 4 اي

 || زامو هك ندتت رف هعما بصصتسع تقول أك ممنايسص ءريخ اهئان ميشا 2

 نألبقوًسير ر وأةنيدمل صو هريس ف دج ونيصاعل اة مقاعمل ندر“ الاىدا واد صاق ْ

 5 ءمهلأبو هيدي زي اواثف مهراك و موقلاناعأ هيلا ىدتساف (افإ) نسم ءايقرخ مهغلبي ا

 نايصقلا ىداسقا !ىلعذور رصم ما" ل_هو ٍ اولا صاو *اللاثتمال ا!فمسهفقو ةول ترس

 ممئابشذخ أى ةضرامملالكتوضراعمم مكلرب رخاراكستا ف نيضرا.ع مريخ م مناد هوناج اذ |
 خعباشملادالوأ ض ءنلاشر الو نيفعضولو ةبب رضلا عفدا نود عمسم ممنأ اوةيركسعلاىلا أ

 | ملفحالسلا عزئامأ د ركل نموا ءاضعا ط اطال أ

 ليدستو أرييغتنودبهدلاورماو أذ يفتت نمتبالهنأ مهرخأ ل باشا بهاربا هما لقب لف )أ
 ىلع ثيدحلا نموهم وهمس دب أم نص ع :وةس للا ىلادوعلا ىناوذأتسا ص انمالن أ اوأرالف || ظ

 موقل !عانقا ف مهدهح نولذمس وود سمح | مالد ونعدمم-متاذتح فم هور وأ و ىلاهالا || ظ |

 مهذخاؤيالذأ !تايلطا امذهىلاهالا لة او مهاعسد باخول همن روح بم نكأ لاشتمالا ٍْ |

 متن نسحمداةدعاارهظمباهذاانمهل نذأف مهتبوطدا فو مهتس ءوسىلا كد بسن. الو ظ

 ىيأوهودعنمارارف برخانمصاخفلا مهيلعةّدشلامدعو مهل ةشاشنلاراهظايدير تاكو ||

 عمف أى ذلا رجالات ولل لاخلا رقصالاءاوهااوهوالىاهالانابضعنماشط دْسأو ||

 فيخ ىتحاعيرذاكتفاهله اك تفو لدي رو اشفو ةضيرفلاةيدأت نممهتدوعدنءجاخلا ||

 باوحرظتأ ثكمو(افان) ىلاع> اراشاني_هاربا لفةفاهحراخ ىلا ههدعتومداد_تما | |

 تقولا كلذ(افان) ةنيدمىءانولارهظيرلو ةنيدملا ىلاهأ ||
 لئاسقل ابولقىف ب ءرلا قلاف نسحريمأ:سدقلاة ني دممامأ اان يعن اربا* حن ناكد قلو[ |

 لاشدانال ارهاظالا نك لء دول اذهن كل تناك اكةنمكسلاتداعولدالا ًادهوةروا لا |||

 كلذوةرظتنملا ةصرفلا كا: مهل تفس ىت- نمز ل وطميلع ضءلف اظلامهدعأسدتا وأ
 ديشرن او ىرغصلاامسادالبف بئاكلا ف اونو شويلسا عمت ةيلعلا ةلودلا ناعاشمنا |
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 لعب .برعلانالؤه نمش ةيلراضلاهالا ةحار ىلع هرهسو امان ميهارب'ةرادان سخي هنأ

 ل |نس>وةعاصشلا نم هيفرعاملاشاب قا ربانأوةضوعلاةحارلا س "ردك

 مدعاة يول ٌرضمح السلا لراصدقف كا ذزرقتاذاو مهنععافدلاودوذللا افكت اك

 مداخن الا نوكيآل ذة, هلاعّتسساو سفنلاو لا لان ععافدلل هلا حاسدحالا

 1 اما روت لدقلاوار وشنمنمالاءاوناك املو ةَفلَتْْلافئاوطلادار ذنب ةمصوصللا

 تاناردلا ىاتخم مالا ذهني هناكر أ دياْؤبو نمالا بابتتسالايرورضح السلا عزت معأ

 أ يدساغل ءاقلالتعي درذ مالا ذهن ودسفملاذكانكل دئاقعلاو سانحالاوىهاذملاو

 ماظتالا فاهائمتادالولا قاءىفاوربل ىتلا ةيرصملاةرادالا نممهرودصريغّربو ىلاهالا ظ
 01 سلا يسمون, لمدد هومهذأو ةمع رلازبلدعلاو

 72 حاللسلا نممهدب رجئدعت مهلاومأ ًاومهك المأ المأ

 أ نيياهرشتى درتي (افا) ةنيدم لاذذا نكد شان ميهارب ىلا صحا دالا ل لم رالف

 قدأىدس .نمادع :وتمناونالولاهماَت اودياهد_فنتىفادةثمدال ل اراس فول ئامقلا

 [فقيرشو ريبكو رغصنيبامىلاهالا لككلذلرثأتف ءازماديدشو باقعل امراص,ةضراعم
 || نمحالسلا عزننمببالهاوأرو مهصعتلةرمئاودجلا ىو بصعتلا فاوذخأو ريق
 ظ بابرأ كا ذىلع,_هدعاس وةعاطلاا صعق شو عانتمالا ىلعاومزعاهر ؟وأاعوطوميدنأ

 || وتضم اوعدفلا ل ااهاضتقا اذا دأوايذامةدعا ملا فم هوعمط أ وتاناغلا

 نيواغلاةداوغو . نيطامشلا

 || ة-ئيدساوعتدبالا ارم ئطاوش ىلعو (طولةرم) تيملار كلارا اباوزفو ل تاذعاو

 ا هاونال طقاولثت:لواونعذي مهمأت اهلا ءذهلأ :ايقنلعأو(سدنقملات) ( 1م سر روا

 ْ ىلءةظفاحنلانودي هريممنأو هل عسان وهىذلاريص مىلاو نهاوأ نوعمش يكف لاننا بالا

 7 وريم ةنسلربارهت كلذ ناكومهرخ .؟نعمهك اله كلذ ناكو لو مهلالقتسا
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 ” مرتع أتمع 0 1 ا لا دادي درتاطو )0غ(

 [مالايد تت كأ مشير وأو مولشد روأىوربو تالا فعلا تعارش اوهو ميمو تفل ىو ربو

 | : 57 : أ الحوتفملا

 0 الف



 م اياشابيهار لج الساسنا اكماكحلا هية همنا قتوأ وأب درعلاكراشينأ | ظ

 امو سرغقر رحلا لوصخغدا.دزالمزاللات وما ارصم نمريثك عر ناك مههاربارمأ ||

 ابوسلابجتطغتونوتي زااراصت اة بكحاسأ[ةنيدمىا اوضف سرُعو ةرصش بل ظ

 ضعي ىلا تداتعننأو ةيما شل دال ل اتهزفرالناريدسصتل بنعلا عوزكا امتايشهو ||
 رصل ةعبان ترا عساولا مم 1تاقثلا نق ةونييلام ءوزلاو نيية.نفلارمضع اقهيلعتناكام ْ

 لعد رزعلا مع انثالامنهفر و ةراكت هةعارزاهركا ١ ًوايندلا عاقب بصخ أن مت راجل 1

 نورد اوبك ةقداصلاهتمدخ ىل هنأفاكماشابب قلي ىواسنر فلا كب ناسملس ىلع اش |

 فانوس بلاني سطع سا د

 عاجراىلاةيدْؤملأق يرطلا فلودلاعمكورتي وار وارث هتسذ_ثأقهيلااهعاسرتسا | ْ

 لالتحابنييرصملانال (سوروط) لابجفلخنعق اولا ةنطٌمسقاصوصخهسسلا مأشلا |

 اًواث تقوى, ق لوطانالادال» ىلع ةرامتالا مهنكعلابحلاةذنهقياشم |[

 ةنسلئاوأ ىلامدقتلا اذه ىلعمأشل |ترقسا ,( ةرملدأ ماشلا لس نايصع ١) ظ

 عسيراكةحاراشا, ميسهاربا هل خ ىلاةدت_كملاءسماوأ اشاء ىلعدردصأف معو

 نيب زيت نودب ىلاهالا لكى لعةديد_بةبزحب برضبو ةموكنحلا بناس! ريركلا فانسصأ ||

 ماشلا لها دازامو ةيماشلادالبلا ناك نمت انالأ :دعزي مدت وةنايدلاوأتيسسنملا | 1

 ةفلتو ميغ ٍنوعش نممملالىلاهالا عيج ن مح السلا عزتب عا ناب لعدن ءافارحما ||

 ىضفيىذلا ىضالا مندي نمقاقشلا عطقنيالكلذإو ةقفَتع تسل تاداعو ةهلتخ تانادو |[

 ةيلمرىراكصق :ةرشلاة هج نماهفحت ةيماشلاداليلا نآولا_مسالح اللا لامس | ىلاابلاع ||

 بلسلاالا مهشيعتل ليدسالو مهيسسكتل قيرطال يذلا ل جرلا برع لئابق ضعباهنكسي ||
 دال .ل1ةلخ ادىفاؤلغأؤلاعروتاوا ارهصل ادودح ىلع ع ءقاولاىرقلا لع ىدعتلاوبهئلاو ا

 تايرورض نماهريغو ةيزانلاة سال تواص كلذ اف ةضومملاةيحسلاو ةسّوثملاةياغلاا هذآ ||

 مهما لاق مهل اوم نعبذلاو م_هدالوأ نعدوذلاو مهمسغن أن ععافدلل مهمز اولوناكسلا ظ

 مهداع دديلو ل ارءمهو موملعري :ريغأ | ىعت ماهمسل افدهمهلعجةب نعال سلا لج مدعب ا

 2غظ*010 1 ا ذ 1 0 زؤ0 "



 اادرم امو ىنيزاشو أ خا تر ظخ لوصخد عر ح ”الأفرظلان ءدعقا داو جدلان ١

 ان[ لعد قوم لنانسي تالا شاذ نوط ئه فاش عارباةيراحن
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 اننرفتاخافتف رابكلا سرطنة يد صوذيفال ذنب اههارغقمتي لةملالا ةلودل تخت ىلع

 ةاراعدب هنو ةيلغلاةلودا| ضر فاه هرك اسعلو رتفاسورلااةسضراءوارتلكناو

 0 وودوذلاىلا مهرك اسغتصسف ثونمتسورلا مزتلاةلءوظ

 مك 000 او ىطعينأب اساعد و دو<#ناطلسلا

 هنطامضدقو

 تقال ايهاب !ناكَىلادلبلاىلا ةمسسن(ههان وك |ةد ساهم دهاغمل اءذه تيعم و

 ّق الذ. ةةضافاشلاناطلدسلاةدارا تردد صوةلودلاسغاوالاعاشااهز فاتن لو قافتالا

 و ا خاب لح اكاذدسبو 1+ ةسوام
 . ٠ دابعلا نيينمالاوةحارلا بابسأر شن دو دل وا ب ا و

 : 5527 زوالا ودلاتأر وشل ءامتأٍبلأطملا هاه ىلا باج ًافىلاعلا باسم

 َن نودع: اهجلاملا بابل خاقا قاد دهجاتن.ماناس وصخ الكت أو

 ابل ليقف ءاش :رئالاتعاك رت ىلعدوعي ثأن 1 دال م ةنافاس راس داو رالخادت

 : اود لاب وشوي ردت ةارسدادءةسالافدخأو ارقاط كلذ ىلاعلا

 الصفمّك اذى مسائك الأن مسلسام

 ابين سنان ابان مةلودلا نضع رأناق رك اسعلو 'زةدمؤ تكتقاسو رلاامأ ادع

 "1 0 نا رشم نم ناك( ىسهلكساراكسنأ | )ةدهاعم عدت ىلاعلا

 هط ورشا ديلا ارداقملاةذعاسفنكل و فاخالاولالتالان مواختأل ىتلا طور

 ظ اراشح لا لاعلا بالادب واهلغةرواثروالا لودلاحاته-الاةاطقةرهاعملا

 ايريانيب وأن ناو مظنت ةسماشل اذالدلاناهطط ادْخ ًافكي ناهلنسؤاشار ميقا أر اامآو

 اللا لع: سارا اهأققتكتلا تكرشتن او اهعونرف نم” الاداس ى_ءارركستو

 : | وج عدل تسال ادب تشن 1

 1 زارا سلسل ضار ايزو يللا ءواخل جوش تنالمأعملا
 2 2 الم سه هم تت



 و

 ةلايللا تأجاف نأ ىلا ىرغأن و رخؤي وال ز نومّدة» نيتونماوغقوف كارتالا بولق ف ||
 ةيرصلاةبنيعقتملاتهجوف اهتذي تست سلات تلو ةكرتلا ا )

 ظ اهترضدوا مكه أذ ةيكرتلاةاشملا ىلعاهلبانق أ

 طسو هس لرافب نافيا ازممالا نم ضانمالنأ انادمثرىراملو ١

 ىلا هبارئاخ نيد رمضملا ىديأىفاريسبلأ عقو لب هّتئغسز ذبل نكلو ىدنك لئاقي ةكرغملا ْ

 رايدالااولوؤدا رتالا فوفص يف لشفلا| عقو هرسأْر بخ مشتت اأو هتدافو ن سحأ اشاد هاربا أ ٠

 هد هنماوعةعاوم-هذرات قليسهلوم_سمز اروغب تونر ضم ازافو رارقلاىااوثكرو | َ

 م(ْمث4ذ نمناكى كس ءف الا ةريشعا رس رئاخدلا نماريثكو عفدمهثامواغيث ةعقولا .| أ ١ ظ

 . ماركلا طابصلاو ماظعلاداوقلانمريثك |||

 ابيهمدعبتت نموأ ىرصملازاضولوطانالا اكسس بولاق ممر ةبعقولا هذه ناك |
 هعمز رمزأ ةبيدم لخداغأد#ىدياصضم نى ورامءلذدي وداممو للحاعي ًالمظعم 1

 دحر دةي لومي, اهيفةبتساو اهم ءاكج درطو اب بهارباساءاهيلع وتس اولا رسب ظ
 ىلاةيئاهاشلاركاسعلاهنرطضانأث يلام هّتكلل هحارخا ىلغمهريغنمالو ناكسسلا نم

 بترتيامل (ريمزأ) لالتحابمءاوشدزيَنأدريلفاشان ميدارباامأ ةنيردملاءالخاو برهلا

 تاز كادبوروك ذملااغأد_#ةفرعمركنافاويل هلاسر او هش معز لس نمهسيلع | ْ

 ىفعقواملاتايئااهاندنوأن كلو هن رح ةيمهأىندأاهل سل يلامس يرغلاةلأسملا هذه |

 ' مهتباهمو نيد رصملا سأب نم كارتالابولق ٠

 هاربا نمتدشفل يلع ردلاكاذ|تئرطضادغلو 206 دري لسا 2( ظ

 ةمطّرنملاشومملا نماهل قيال و ةبقاعلا وسن متسفيختسج و أوم ديشيج عماشاب

 "ياء سملا ىف ماظعلا ل ودل تلخا دمه وأب وروالا ةسابسلا,تناعّتساه قد رطيف هيهضرتعتام |

 اا رايلزشد نيتك 0 0 ْ

 ودخاشاب ينه اربامدقت عئلشب لامشلا لوطانالا 0 الا نرسل |
 امدح نم سفنفلا اريسعه بسد .واق.نىلاعلا بابل امض 2 ريلاىلات لذ زب اوةينيطتطسقلا | ١
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 اوف ماهم ردا اشادفور لقب سل اوصولبقمهعج تشي ومهاث قرف رخو

 تفك ة يت تاثونمف 1 3 أ امونىضقنافةب هرصملادوسالا مامأ تابثلا

 ف ةارهُشلا نم نا مولةصيص قم كلارتالانمعرسأ ض عبو عفادم ضعذخأ مضت

 ةعقولا هذهن أل علا ققيحت عنو (هبن وق) نمبر قمىلاهشحجو اشابد مر لودوربخ

 1 ا 51 اعلا تمر اولناوب رمل اًةتاخ نوكتس

 هشحن رف لاتقل بهذ شاي دمثر لوصو درع :و ةينيط:طسٌقلاو حت ند املا

 | امتحالاع فلا ةءالة للناس وفوغصةعغب در ىلعلت انما أنيس مبكر رملا

 عفادملا وُ ذرفت ةنوهو بلح ماما شان نيسسحل اذ | ىفاسسناكىذلاًاطخنا سكت ةرادتكل

 5 ا ىهيدبلان دو أ عار دوعبل قا يف :فتوافلا اوقتدششتو ىرخ و ةطر دألك نب

 0 ' تايدسملا سفن اهتءأشنتبا الا سكن

 لاتقل نونذ لعن ورز دملئاقم فل نوثالثالا اذذا عم كح ملفاشاب يارباامأو

 عمرا ءادستب | نمنيير ماو وتلا نيب تلم ىتلاةب را عئافولا لك اورضحو

 |( كلذ عموما لتتم سانجالا ىطاتخم شادن مت-ةلؤعشناك ة يكد رلانشومل انآ

 أ نييرصملابواقىفىؤقاتو اَهَّلاو هأةرهاشم وب ريكا ناريث ماقام ماغالوسسيل

 ا ىتلعئاول ارئاسؤةرملادعيزملاهولرصنلاددعتو سور مقثراصتنالاو زوفلا فلمالا

 أ ع و ,رباصلا عم هاوهنن انذأبة رب ةريمك ةمقتءلغ هل لق ةمفن 5 اهودهش

 [ةطزتك ىرامملااممامالاىلا"ىكرتلا شد امدقن نيشدخلا م لكمظتلا نأد عب و

 اًدهلثمفاصوصخ لوطانالا :فدو- .ولازيثكلا ف .ثكلا بابضلا تاكواك ارى دال

 ب .اربا دس كلذاورخ ,رخ الا نيعأ نعام ممالك افخعو نيدشنملا ىلع وراتسأ لدا هرمُسلا

 رك 0” 0 ودرس الل لبث هناكمودعلا فرعت الك ب رضلاناشأن

 ظ ني لا شخ سنت رتل .اهلسؤامثان هارب ل_هف عفادملا و قدانبل !قالطابأ د ١

 ةلامللا نعباضلا يسن تاضذنا ةئيك رتلاة املا كي نأ_ماسدهاش م مهعفادمو قارن

 : ار اموماخ الرضي ذلا ندد لوخدلاء نيب زمصملان مثاشملا لاطلاق رمأف

 عزف 'ااوبع رلاةبركس ءلاتكرملا ذه تعقرأدقلذ ماهضنالاو ماثتلالا ن قلل
 ا 0
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 | || ةبيلغلا ةلودإانال د_حاولح رودس اوك مل ا( ىلا طياورلانماهني

 لكل زيه لب ةينافعةدحاوتمأ ينمنّوكت د بح اهاياعربولقن ب بف.لأتلا نمزكيمت أ
 || | ناطلسأعوضحلا ةعماجالا ب وعشلا قاب عممعم<تالومدئاوعومديلاقتىلءاطفا عش

 مهبباشمو مماوهأ ف التخ او يضم كنيساما ظ

 رفاذت نم مهنديام تعش لتواستلابإن 000 ادخال ذه يبت يانا | أ

 تءيمطةو را ودول يفاروصقوأ انهوامنماو سا اذا مرا ثملايفالسة ناو ةيبجسنملا ا

 || لهأومتدلج ىلا بعش لك عرسسأوةوا معلاباهتزرابمملا ممسوغن تفرش: مهراسبأ ||
 || ضلال نمهيبيلءتلثا|مونيلربةدهاعمبئللذىلعال ل دالي ببحو .هيرشم
 ||| حورشلانمافوخ كلذ ىيعرص:ةذلوبةيدو روالا لودلا ىدح اا ىلااهمامتن اوأ بوعشلا

 لوقت هيفا املا عمجزتو هدد سب نحل أ |

 (هروم) ةبرايف اجاب يهارب ا عماليلق لربشا ىذل اايئاددشزةدايق تبت شيل اذه ناك |

 اًشاب قطة ميعدب نمد راميفيالددج زاثمإو © قولو ديم ادم ماها اصوصخو |

 (لوبتاتسا) ٍةْميدع مرهرعلا شيلا اذه عقجا|لوتدؤنرالادالبي .(هبدوقيثا) ىلاو ١

 ديعاإاجا ص ًاتسبلإ ب الا ا

 ٍدقاشاب مهاربا ناكوةلبلعل اهل ماو اثا.صهاربا تامه ظ ظ

 نوملاورئا ذللك وةس ردا هلابعال . ارةماهلعجو(ذوق) ةيدملبصو ىتحمدقت|

 ضرعت سوة مهملا طِقمِلا لك هسفين ل 1 2

 دوش ىلع : فلفل لمأ وانبعدب برقوارد_صهنمج ريشت|امهماظن نسج نم دج وذ هبسشيح

 هللادنءنمالازصنلا|مواشاب نيبسج ىلءربيصتل 5 ظ
 ىلا اشابفؤرةدابق تحب كربلا كاةمدةمتلصو ع ؟ هيض ام فدا

 مهن .وانفةماظنملارغاا شومحلا نماهغافلومةمدقملاهده.تناكو(هينوق) يدم لاش

 مهيرفظي نأدارأ ف جضلاهنم سن الو مهتامثةسردوم ماظن اةوققهجيلا شاب هاربا |



 || اهلثعمب واجي أهنكيإلو هياوذقم ل هناودع مواقي بيكردي لوك. رثلا شيلا ىفلشفلا

 ظ يلا ]وزنا اودارأوونوصخاو لقاعما اوك تو 'لارتالارقهقت ىتح نمزلا نمريبشك ضءلو

 || مهله يقرفت جم ممرض فاوذب أو فويسسلاب ني رصملا ىراوس مهتلباتف ىداولا
 | نماريثكو يرسالا ن منيف ءاعفدمني ري ءوةسسج ةعقاولا هذهىفنوب رصملا مما

 ٠ ا نكأ ةئانودلا ىلع برهلإة نو زدزكساة سلمى اوضولا كربلا نمريثك ًاملاورئاخزلا

 ' | مهوعتومه رثأ اوفتقا كلدبت اونرصملا مءاساف ترفاسد ةمنانودلات ناك م هطحءوسل

 ا د درأم ماو ون دملا نفم_هودرط 2 امويلا فيهو قلل ث حنو ردزكساىلا

 || ةيبفئاو , ىربكلاةماطلا ىهةهقاولامذهتناكو ىرسالا نماريذغاسج واعف درس

 | 1 قويل تح تخاوإليلهشدج كرتاشاب نيسج نا لاقي ,هسجواتاءنيسل:ىملظعلا
 [| ةيلعلا ةلودلاعابتادح أ شوج مامأ لاذ بخ !بييس راعلا نم بطي امم افورخرث أ ىلع

 | هرارفة يبكى سانل!ف لتخاو كلذ. سلتقل اوباّقعلا نمديه_ءلعمك< امارارفو

 | هلام نمدعمناك ام لك ذِجأ نادعب ةينان لو بكج ىلع .فهناقد رف لايق: ىتشدحوأ ىلع
 || نج ىلع هعمنموهاةلأو هلام لاتغاوة مغسل |نايردم ردغنكلهتموكحلامو صاخلا

 || ىرقىدحا ف ىئتخاهنا قير فلاقو اهيفعوملا مهكلهأ ىتج ليبخرالارث ب نمةريغص
 || روهظل ادري لوةئعرلادارفأ د اك ةطيس ةبشدءىف رع نم قباماسبيف ىضمأو لوطانالا

 || ىرابو تانثئكادج ومالا اهلعبالف قمل اقلام ل غلاب -راذهلكوِكالذدعب

 0 0000 1 هناطاسمظعو هلالحلجمناكس تامسنلا

 0 ديول .-كلذدعي زاّمخااشاب مههاربا نام (بو قاد )

 ١ | مظنت مده جليل مامالاىلا مديقتلا غسل نكيلو (نَطا) ةبالول_تدوايروسدالب
 | .ماقأ اوهبطأ ارنوب نب زانعتك اطذا نادم هناح وتفةر ”اديف لدن أد عب تادالولا نم هحتفام

 || مامالللاهلجرويايج لقت مغ (معع ةنسربوتكا ١م ىلا ةندملاودهىفهشيج عم

 | عدينأ هناداعنمنكي لمنال راغ ناطل_بلا ءإسرأ ىذإا ديد ىرتلا سيلا لبا

 | ىفع قون أن ءالضفرع شيال يجن مديلع مج معوهرسفدلباةنوهتاك لبهجا مودعلا
 | ةطيارالو ةيلعلا ل ودالةوكملا بوعد عيجبنم افاؤمشسجلاادهناكو لمِفلا هفوغص
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 نونو !قنلاثمعح لجل اكادق تين نانو رئاخثاانما رثكواعفدمر هر ا

 نمافو الاكس هعنمابيفنصصتبل بلح ةئيدم فلولا ثا, نيس >دارأأ لو هشجو | ١
 نأ هيفهنكع نيصح ناكم نع ثمل ر قهةّب نأاشأب نيس ّرطضاف مهنماشأب ميه انماقتلا ظ

 لاب لهو ىتحهعوجر زساو لوطانالادألب نعمهت سيو نيب رصملابسسف قون
 ىدت ةئيدمن مب رقي لانه يضم نسحتو لوطانالاو ماشلانب”لصاغلا (سور رو ١

 ديحولاق يرطااوهقضملااذهو هشدج نم ىطاسشحالا مارتن شلل ل َ
 لي اق هنمىف ودةلارد:كسالارو راعي راتلافر ومشموهو لوطانالادالب وماشلا نيد |

 يلعاّو ني رفالارورمو رصمو ماشلادالي لة شيجج ف حز نيح عسا بقعا راأإ
 ( شدقملا تس تما ةيديلصا!بورحلا نمز ىف ةينيطمطسق قد رط ١

 لصوىحةعرسلااةباغبىرصملا شدا مدقتةذملاهذهمانثأ ىف ( نال مااا

 ظ نمةمواةمىفداد<نأن ودب ميم ةتسسوبلو 0 موىفاسهاخ دف بلح ةئيدم ْ

 | بلطف ات لري لودنملا نمالبلقارفخسونمركسعلا تاممملا نمزج اهب كرتوىلاهالا |
 لاح نينصةةمهشيج عم ائاينبسح ىلعراع يشيل مالطا رئاؤالس صدا |

 لل_صوفابعصرمملاراض لاخلا مق ىلعةنيصملا عالقلاتهقأث يح (سوروط) ||
 سشهدناف كرتلا شار كسعمىلاةئسلاهذهنموملو 0-5 ونهشج عماش اب ميهاربا ا

 ىأرلااولو دوش دما طايضراكن ماكس ها حاسلجم عجن أث ملي نكلرمملاةعانم نم
 عفادمىلاهسُشسدج ضرعين أن ودب قيسنملا اذه ىلءءاليتسالااهب نك« ىتلاقيرطلا ىف ||

 اهبلزنىتلا طقنلاوردعلا عقاوماو ةشكّتسا نأد عبق لابحلا مة ىلءةبكرملاودعلا |[

/ 

 لالد-|ىف عارسالا ىلع سلخ ااذهىأر ررشدس ايلا هذ نم ىلع ,قةدجو هنأ اوقع و

 ىلع هعفادمو هقدانب قالطان مىرصملا شملان كمي ىتحريخأنودبانلغلامهقلاءذه |
 ةيرصملارراسعلاىلاساوالاتردصذ حج رخعضومىف كلاذذا نوكي ىذلا ىرتلا شد ةدحلا ||

 نسوقاذامو بعتلا نمعرتستنأنوريةروكح لا ملا لال_ةحاودوعهلاب ||
 تةامدرءعو ناش !١مقلاهذهىلا ةقشملاوءانعلا عمتمضضلاعفادملات عفر و بصنلا ا

 قون لكل لع ننودعلا لع ماريو ران يوما ادمبالاتازيهضتلاهذه
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 تاوفهلام اظءأو ةيركسملا تاطاغلاركحأ نم كلذإة جامل ت سماذااهلا
 انانيسنب راحم مثالوأ ةمدقملاب رضوةصرفلازا مد ادارآو كلذاهنل د ةسرجلا

 متل ةيسح اه ”لرتوءانعنودباهلْخ دوق سدو ةعربس هجوتف ايئانهثنسو

 باحملا واشاد :ركسعم مأمأ 1 و ىد صج ةئيدموف اريسسبلا يف داهتح ودعذخأ

 ةيكرلا شبا دئاق ريلالفل !نادعت ماودحأهب در عسشي نأ ل-يقلتاقم فا نيثالث

 هلبهأت|اودادعتسالا فذخ ألاتقلان ءةحودزم

 ْ ةياربلاو كنان مغ ئمدهانامل نا واس ىلا دنلا ةدايق ل سمنافاشا,ميهاربامأو

 ظ :هلامثوعا ارك ىلع ارك ىمهنمع لجو هنزاوّتم فوفغص ةثالثىلا حلا مسقف

 ْ اسيرأو مامالاىفةبجب وظتاءراط ثالثو ني انما ف ةلاماناهدونجعض ووةريغصة ري

 1 نمار اقالطابأ دتبا تابت ةيلانعم ًاامدع دو ةرو دررضلا د_:عمدقتتل شملا اخ

 ْ 4 هَ مامالات ان ايراطملا

 أ اىنعالو طقف نيفص ىلعالا هشدج بتريلذةيكرتلا شويملا دئاب 3 اًئايد#امأ

 ْ لكني عضو واهق رق هن الهم وطلاست إب 7سم وةاكملاران فءض نم كلذ نعأ ادشام

 ||| ماهتوقةعاضاىفاينس ا مدترتف طاس-الامد_عناكنف اد_>اواعفدمتانشملانمةطروأ

 |رذ_عتث رحب ةطقن ىفن والا هحانج عضو ىهو نيتلؤالا نممظعأى رخأةطلغيكترا

 ١ ةطاحم تناك ةطقتلاه ذهول قااوأرخ .الاحانملا ةدعاسملةع :اساهتمجورخلاهنلع

 || نيالا لرتلا حانج نأ لعو تاسيترتلا هذه كب ناماسىأراسإف ماع قي رطو ةكرب و ةعرتب

 || كايراطب عفادما يلا بّوصغبلقلاو رسيالا حان او هنوقلك هجوم د-ءلازيحىف

 || ةلايلنانمضعبو ةيطارشحالا هتانراظب بهذ لبانتل قال نطاءانثأ قو ةسيمامالا أ

 | ليشوهعنادعمعج كائهوراسلاة و نمش بحلا فرطولا اواضو ىت-ليماوراسو

 أ | ىلع ىوقيالن جالا جانملا ناكنيح ايس ىدبأ وسقف وبالقا او رسسدالا حان المش تنشف

 ا ا باح ةليد ءىلا هشدج نمىقبام واشاندع عجبي وكر را سوح امز مناف هناكم نم ل ارضا ١

 | : ايان ةئسويلوب 4 ىةعقاولاهذهتناكو شحلا يش عماش اننيس>اهتمبرقلاندجوو

 ْ | تاني رصللا_ييفةمنغلا تناكو فال [ةثالثىرسالاونيفلأ كرلا نم ىلتقلاددع غلب و

 13 ”يبع
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 مههفتبدق لولا اذهةدعا ل ىطاشحالاهثدح نمءز ع مد ةنو اًشابريها رباردأسف

 رقساوروسلاىلااودعدوةروك ملا حفلا ىلااواصو ىتاودعاوزاسوةب ركسعلاة حلا |
 ٠ توقابلا لةسافءاسملاىلاةيماللا نم : 2 نكون ص آلآ اللام نانهلاتقلا ١
 مرك ًافرضمىلا| اود لس .راوا ريش از رد |هللادمعةعقولاةذ- هقدَخأو مهحالساوقلأو ّْ

 ظ ] هايثلنسجأو هآوئماشاب عدمت |||
 ةئيدملا تن زاهذخ أ ق ليحلا(ت :رانو) ت مع ادقوامسال/اكع) مف هر تيريصع ريشنت الو ا ظ

 مهبوأق الما نلعب وزيد رصملاهوجو ىلع ال الي كا ذثاريشل ناك تايلآوتممانأةدغ ||

 ثرصتا امنا ريصم ىلءةسنجالاتالثاعلا لوم ادّس |نمدهعي مذازقرسلاو حرفلا نم[

 ةيدجاهلئاعلا ل ظتحت حاحا اومد_قّلاةننول رصملا مون ىَدلاراصَتلا اير ا

 طفح نأ هناضسه:ثوبلطي و رص م دج ىب مهل ميدي ن أهلنا نوغدياو قفط و ةنؤاعلا ْ :

 ةلودأا ةناعر تحت ىرادال اهل القتسااهلينب وداعزك را ىتحامتومنماهابح ىذا ْ

 . ظ ةيمالسالاةيلعلا ا

 نيب رصملاىديأ ىف /اكع)ةنيدم طوقا ناك 0 يي رتل نا رمل ارا (
 داردزاو بطال ا مظاعت نم ىو ىلاعلا بابل ب راسا نييئانشملا ١ ولاقى ميظع عقوم ||

 شوب ادب شب ىهأف عقارلا ىلع قرح عاشق الدق هالا ىنالتدارأ نيب رمضملاعماطمت |

 تحاشا مه هاربا ب ران وهل يأ او لتاقم كل أن يتسسعتؤءانع لكن عجب و بئاذكيلاو ظ ْ

 زصمةنال و هليد وو (مرك ًاناد دريس: ) نقلب همقل وةيراشكن الاددبماان نيس س» ةدائق ١ ا

 81 ىئ :رتسكك اهظح نسحل رمل اوخدىلءهدعاسي م هظحنءوس نكل( تدرك )ذبل وا ١

 لاب قيانضمىلا لصقل هنا تح ىفاوتلأو هطبلا عمه شت روك ذملاآشاننيشح مدقتف ||
 ةامتالم نم ةيشخ (ةيكاطأأ) نيد ن عد هنا دزنإ ناكوويلون رهش لا واف الا/نتوزوطإ |[
 شاة سدقم غمنلخملا واشاند#لتسنتزلأ لب رينقرمأ نبقنعت وترا 7 رتا 0

 مظعت اضفنا ن اشار فارباىلع مغ( 55 قو صج ذم ىصاقن أه ع و 1

 ا وا ارسالا مل زد« ثم ةؤاسم ىلع هوك وهتمد#م نع ىبائَعلا شيلا | ًْ

 (ةيقضوتلاة حملا ) - (1)



 لاذع نارا نانع شدج عماهيحا اوضىفقتتا اثدح ( صمت )ةنيدمملا لضوث

 جفت غلاة لاهل اةطاحا ةيرصصل اركا غلا, تطاحفدارك الاؤ بزعل ناسرف نم اهلْوَم

 ا نكل واسود قبه ين 1ثيلد الك :رمضملا شكلا تآرظانلل ليخ ناك

 1 ااذو هدعلاةرقو نعتنغأو 5 ةرثكم اقم رك" اسع ةعاض" *وهطانشضةزاهمو

 ىتح ئادللاتايناطاعمار وعضؤو ةةظننم فوةصة نه نع هركسعلا برش نول

 ةيرصملا قولا ىلع هنوق لك ماهو "هللا هذ هب ىكرتلا دئاقل عد اق محا هملااهارنال

 ر :ثاللقةفاسم ل عةيكرتلا ركاسعلا تراصنأى اا مناكتقاشست لب : مس مذيع رت لذ

 5 اكروداشمنملهشلا,ن ملكت ص سكفا هاب انة هذه تةلطأو عفاذملا فل نوبرضملا

 فيلا مهيفاولع ًاوانسح.الب مقاول واودعتو درضأاةاشملا.هزثأ تقاكالذكغو

 ق قارواشاانغانأ لارثالا نضريثك قرخت ينس ىضاعلار من ىلا عهواصو أ نأ ىلا خرلاو

 || ةدوكاتو: ةشاقلاتاحوثلا خص افدعق ةاولا هذه تزاكو:(هانس)ة ني دم ف اونةناذ:طابضلا
 3 كلاتغت هلا ءاشن اال[: ضةمع يوشك" .ةنكرتلا نشو نا ىلعرصتلا

 ذك ادعشخ3 يله لتحا ى م اشان هارناراسمم 0 رو

 اد رد نطو طم لاه موت نط طق عرب امزكسفلا نمقطلا

 | تحتال ا ا ا يل :ركتصااىلا

 00 رءطبلات جوي قئاعهقعي لو ةلاسرا ىف عرشأ اذارثك وأن ي رمثدعنالا

 :نانيذلآةنوزالاوز وزوردلاونرغل اةدعا ارو ارب ةّدش لكم اهيلعزاص 1 ادد 086

 آو 'نآنمأءاسضأرك ارشد رمأآلاكلذكو كارتالا ل عر طن دعن اعوط مهمستفنأب

 !ِ ْ هنناج تح لوخدلا باطواشأب مها رئاركسعمىلا أ انأش

 نآقنالاو قا ةناغنم :ةروقلاعف اذملاق الطارقساو ىَرخأ ةسهجتو ذئب زاصطاذتأو

 كفو اتع تمناَتتف هذ تةقفو رو دلا مشت ىتح ارسم الطالا لزنالو: ماكحسالاو

 1 الامال عنو قذتاو نيل ما ومقشر زب اددرتب دعننح و ةراغسص ةحسثلالا

 | [اادسو ١ر86 ةئسوام عاب موناكو عوميهلاامو نيعو ةمزؤللا
 ةئلآثلا مام القت ددرتؤاهنمنيتنلا لعتلوتس هوفر تاوش هرهقلا شوا
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 #ةكه ْ 0

 حاحت مدءنال رازملاهنظب ناكىذلا ميظعلا ناكملامةعنملا نم نكت لق 06 ةنيدمامأو

 مأشلانيبتالصاوملااهعطقوهلةيزيلكنالا ةمنانودلاة سك اما ناكاسنااومامأ (تربانون)

 (رصلاقيرط ىلع نييواسنرغل ادئاقاهلسر أ لارا هللا عفادماهذخسأو ةسهج نمرصمو

 لسقنلامزاولءافمةسامدغو نيب رعلاءاركدوجول اراسولاسرارذ_هنل ىرخأ ةهبنم
 نيسدتهمدوحو مدل لباهتعنمنعاتشان نكمل اهلوخ دن ءاشان مهاربازخأتكلذكو

 نالاسهيلاعفادم لا نارينه_.ج وب مزلي ىتاا هج اىلا نيرعفدملاداشرال شحلاءنيكتمم |

 امو قر كّسال ل خدمإييف لعل لب امتدح ىلع نكن اللاوحالامذ-هلثمىفةعاصشلا

 ثانبل تيعتسكا اَعمٌدُم .دلاةرضا مهكر رقت مدعو درمصملا شومجلا كا مرا ديزي نات /'

 مودقريخ مهلصو ن يحك تدازدقوتددعتمقوبغسصتاشوانمو هاا ع جتجباسهمو مهل ًْ

 ْ رصميلاةدوعلاءالا زلاوةنرصملاشوسحلاةب راه ةباهاشا 1 1

 ءانثالاهذهى نك دق ىلاعلا بان اناكح ) صرب نوزصملا راضتتا ( ظ

 باح لاوانثاءنامءةدامق تترصمىلاوةبراحلاهلسرأو لتاة ملأ نب ,سشع عج نم |

 نمهداقالام لكمّش رط ىفايعصتسمو ص اد_صاقراّرللاش حلا اذ_هلعفلاب فحق

 شويملادئاقزيملااذه غل امو ةمظنتم هرغوأ ةمظدنم تناكءاوسزور دو بارعأو ركاسع

 |[ندسحأ ىفىو ةرتلل ى ناج"الاو نيمنطولا هطامض ةح نما انركسءاسلجم عجب درصملا

 شوملالاراو اتقْؤمراصملا عفر ىلع عجااذهىأر ٌرقفنينامعلاتامعهدراقرطلا

 هيلع ضاخقنالاوهّقي رطىف ىلا مع !شدحلا ةجباهل (اكع) ىلا ةعجرلا طخ اظفمل اليلقالا ١

 هسسقن ل عج و عورشملا اذ_هاشارميهاربالبقفددملا همن انتل مقوله” قدر درفتوةَتغل

 صالااذههيلادهعانإف كم ..نايلسل ةمزاللاتابيرتلا عل كوو شيبأىءاماءاسير

 قشمدوي درط ىلع مّدَعتوةيوقل ا عفادملا نماريثك ادد ءوهركس من نم فال[ تيبس ةتسعج

 تقع نييزفضا اوف عضعضٍرازحلااب هللا دمع لءاملءانثالا هذه ىفو كلازتالا ةبراجل

 تسيل

 م-ييلعرهظفني رصاسخملا اهو ةئيدملا نمحرخ قش مدل هداّوقة مو هتبضرغملا

 ىّدحلب ,ةيلغلاءنهبأيعيإلا شاب ميغا ربانكل اهبمسهلتاتو مهعفادمنمريثكلاذخأو

 ةونعاه كفو (5ع )ىعراصحلاددش :رصنلاداعاذا د نيينامعلاهلئاقلمم ربل



 ازد ب راح جالدادعتيالا ىلاشاب لعد مجبر ةراوكلا امو تاسهشاالو 6

 تالا داود يتم ةعقاولا شيرعلاىلارصمنمرفاس حل ب.لقال ا نكيلف
 م .ذلاراصطلا عفادمنمةدعو اريغصاعفدمنوعبرأ مهغمو ةلامخة عد روةاشم

 3 ةشطعل نسمه ىف ظيامدوو مدسعل هايم مهعمناكورئاشذا او نما نم مزل أم

 الآ عارن أ هزات فنوب واسسنرفلا ىءاق دةفمأث لاورصمنبب ءلصافلاةقرحماهلمرلا

 1 : 00/44 ةنسةيماشلادالملاةب :راحنمهرذست قو شطعلا

 2 22-00 00 هاربا ئاستقول اذهيؤر 0 راض )

 هوىتح عضو برغأو لكش عدبأو بنرت رتنسحأو ماظن ك ىفةب رصملاةمانودلا

 ةزع) مهب رطىاوحتفن ا دعيهمودق لقد رصملا راسل بلل ا تاي ريا ض)وننم

 7 الاوت اينوحو (افيح) هرقمل عج (سأبان) و (سدقملاتدب) و (افا) و
 حراوبلانمةتعرصلا ةهج نماهرنص<ناكنفارحجو ارب(5ع)ةنيدمةرصاحت أد شاو
 لدن ارك اسعلا نماغلأ نون الثربل اةسهج نمو ةريسبكلا|عفادملا,ةحلس اة رحلا

 ظ ةابيعامأو ام. ١ ةنسربفونرمش نمنواخ ني ريشعو تس فراصاا لامع أت دنا
 مبةطيخن ااهعالقو اهراوسأ ومني دملأ ةعنع هقوثولتاداذعةسالا هذ هب أعز لفرازملا

 ٠ امداقتعالو كلذ زيرورغلاهسفن ف ل>دفاهتتف(تراانوب)ن كم لهناوامسال ةهج لكن م
 انااا اول لسير ىلاعلا بابل !نافكاذكناكو ةدعاسمنوديهكرتنالىلاعلا بانا

 7 ابلارتخادتبةنادت< وةسماشلاداللا لذ نأو مع ةرصاخ نع فك نأ هنامأن |||
 ٍبابلانأدلعلممتاديدستىلااشايى لعدم خصل نكل هناودعننعفكي لول كلاعلا
 كك1هن ادع أدل ام_بورلا ةزاعع كاذذا هلاغتشال الا اذه نقع ه:كسءالىلاعلا

 8 ظ ءراصاساديدشتوةنيدملاةقياضعاشابمتهارباهدلوىلاارسبتكو لاثتمالاامهارهظأ
 مو 0 ا ا

 59 : _ ىرقهقل اهمازلالمهلا
 5203 ةتسقناك ناكسلااذ دقت ارصم دات ىلع هناك ىف (ناحنام سكلف) وينسلارك ف )1(

 , مج راخوةيلخاذبورح ف ترمت-!رصمنا قذعالو افصنون:ويلمنن.واسنرفل ا لالتحا نيح

 ١ 5 ًالمةنالش (ميز#8 ١ ةنسف ناكسلاددعانردقتف.ددص, نحن ىنلا عي راشلا ىلادهعا كلذ
 ا كلذ نمرثك أب ءردقتَن م ةقيقعلل ب رقأ نوكأ

 تمل نت

 اماد



 ظ 5 عم لذا

 بالف شعير جايح ئارضلا 37 و هزيخ بحل سوغ "نسق نلعب

 تاهيل اهذه»ا عض ه:ءارغال ادا.هناذيروكاراطقالا وماشلا هج لاى :رصلادجإ ولا ||

 ءوسل خر كلهستلب اًهفن دس ودب ”دافو مركتتءا مالا ءالؤهىلا يملي نمناْ-ممايه و دا|

 ةرجاهموةرفاولاتاريذن او ةدئازلا عفابنملا بلط نمهءارو نوع اوناك اهاولاش يدش

 اشارهتلادببغ درصمىلاون ونبب رق الالدلاو رانلامارمذا فسنسلا ىهتناكءالؤ

 ىلاغلا بابلاؤرصمنيبمتةيروسملاور نأ

 اهنيرجاهنملكرصم لاري رب نأ راما هقلادبعنمبلطاشاب ىلعدس < نأ كلذ ناو | وأ

 عفدمدع عمديفةماقالاو مكعانما ادلب ةيروساودحوولنب رباهلاددغداردزانمافوخ ||

 ةماقاو عرتلا لاسعالةمزاللالاومالا عسر صم هنوعفديام لدم“ هليقثلا ىلا ارمضلا ||

 اا غاف هيرضري لو كلذ فر اًرملا هللادبعامأ ىرخالا ةيمومعلا لاسمعألار' اسورو لبا ||

 دفن اىدارالاه نأ هظيغفدازاممو ةوقلانوهعاجراىلعم .زءواشاب عدهم كاذلا|

 ءاضرال 1م ةنسىىلاعلابابلا نيبو: , طسو هنافراز كا ىلع ليز خلا مثلاو 2

 ةيلعلا ةلودلا ف: مغر هّتيالو ةر "اد يتشمدةنيدملادارازادارأنيدهثعناطاسلا ]

 باعت درسأو تلتقامدعب هبقع ىلءهنّورىت> ةيناهاشلا 0 اسعلا هن ةروقأ يلا كلل آوأ

 ةسكبفلأ نيت عفدينأ طرش واشاب لعدم طسوتالاىلاعلا بابل هنع ضوي لوهشدجا ظ

 اهلك نكي 0 نااهاج رصمىلاو منع عفدنةمارغ ١

 ةدأ [زىفذخ أذ ديلطامملاهتباج مدعباشاب ىلعدحت فاد اراب اكدرو ام ةنسفوأ

 رص مند ةاَشل ارك اسعلا ل ةنواهاةذل ةمزالا !ل ناو رر ”اهذلاو نؤملاعجبوش.حلاددع | 9

 ءأن ولا قرط: وهو ءامهدةببهادرصمتمضدذا هلاحر عم لغت_ثموهافس وب ماش ليا

 ظ ركسعلارافنأولاهالا بة رغاع يام هلا |

 كتنءاز ةرثكص هوهراشتن الةعئاملاة معلا طئاسولا نمت“ الام دلام كاذذ ان كيرلا لانو

 ريقدس .«نيطابتساى ةرهش ف نيد رصملانمىف و نمددعن|ل يق ىتحاعيزذاكسفداب ها 1

 نيد المدد الثن عدي رةتيج رطل اناكسددعناكو افلأ !نيسسج و ”امىلعيفيأ |

0 
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 ميلنتل(ىل زب رسكد) يلا ىعنمعبتساواسنرة شح ةنسه ىلع عوردلاودرزلا

 ٍناكول ةبترامسئمالكى طع اوةيرجملارك اعلا ملعتلا (نوسون) ويسوملاوةمئانودلا

 ا اهوزإلانيسحتو ِتاالاتيسالادابعيا فمدهجالذا,تقولا كاذؤف (نبن تولك )بديطلا

 ةرورضلاد ع

 ظ ايست ظطصطظ ومشءانثالا هده ناكفك نابهلسامأ و

 || نمل نايا سلامركشي اشانمها اربانأن طيب فيك هنال نشاولا دوو نيد بساحل د سحت

 أ نكتب جالو ماقام رمصملا شوا يظنت ىف هيدانأن ءالضفةروكسشملالاعالا

 م بولاوبللاالامهل ةرشبالاوناك يذلا كرما طالخاو دؤنرالا شان وأ نمالإ لءقةفلؤم

 | ييكحح دامثالاسؤرىلعتامّرلا نمهنوقزتقي اوناك اع دابعلانيدداسفل ارسشنو

 ا | تويبةيجلا مه اومثءابضرالن ا داولا طخ نعةدايزءاسسنلاو تاشفلا ىسولاومالا

 .. هريطستولفلا ىأراممكل ذريغىلا مان“ الا باك نانع مهعمش عمافوأ وأ مهعدر عدار

 اهؤاقثواممع يلع دوه نيذلادالبلاءانبأن مك ةلؤم تناكتف كب نا_ولس م دوحامأ

 نإالا نمن طولا جنا ىذالو مهنطواهنال ا ممءمهحاورأو مهلاع عافدلا ا

 || تاكرلاتغو تاريسلن اتدادزادادزاالكهناله نطو عاسنا بح هيلع بجبن اسنا لكو

 | ثيرلي مييلعتو مويظنتب فتك و مهدر ىثومو مهدقعم طظان :وهك نا.ولسناكو

 1 | لني وهني ةرغنلا عاقياالا نود_سادا بأن كل فريشلا ب>و ماظن الا ورم-هيف

 | ' وهناك ى ّءا| شيا ةدامقهمل دلو نامزلا نمةد.ههرع ىئحاشات هاربا ركل هدي

 || دما متي لخادتىح حكم ةنس طساوأىلاروغنلا اذهرقساودري_غنماسهب قحأ

 | لوأوه هنأ هلإدكو ٌومْلِي ناملس ةهج نمءاضغبلا نمهدلو ردصف نك املا واشاب ىلع

 ا | لبا تنل :وهدلقو هنعاشاب هيدا ربا مفصل ذلف هنعءايغتسالا نكعألو شيعلادضعم

 8 ش اهيرادتل امايملا تداعف

 ظ عاش, لعد ع ةروفغملانم زق تمدقتدقاموك عمرصمنا لون نانو ؤوسو اذه

 ةرثك الانيسمتلا اذهنمحالفلابصد) نكلانركسعواءلامكيلامملان مز ىف هيلع تناك

 كلذ حالف ىلعةدئاغلابدعت )ىلا توها لامعالا مامتالةرضسلا لابعأو بئارضلا

 #70 جس روج اه مح بو هيقسباج

00 
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 اسنرف قتموكح مواقننأ شالك ةيواير والالودلا ىلا ةبسسنلابىهةيالول سني ف يكد ||
 نأراعةيلعلا ةلودلاورمص مقل أهفامهلةيسورلا ةموكسلاةدعادس نعال فارتلكتاو |

 نكن ةيكرتلاةانودلاواه-رششانل قيس لادن رصلا (نيراوانإ ةسعقاوقاتمزه |[

 مواقت نأ هب رصملا شويا نك« فيكوارب وارعشيواب والا لودلاظعأ ىتغانودمواقتل |
 اماميه صىلع ةيماسلاةمظعلاو َةيلاَعلاَةَوَمل نماهلام عم ديلعلاةلودلاوقتلةوق |

 اردنا مسكلماظعلالودلاهناهىد_>امامأ ةسض# ةءرصمةّوقفوقودر#ناىرمل ||

 اهءالزروسكمح را فقومااذهنمتحرخولو الأافرمثو اليزحالبتو اليلحا|

 ةعب راو ذنم ىعأ مقهدالب ىلعةددنجالاتالئاعلاءاليتساذنم اودوعت ل نينرصملان او |[

 ولكلابابف مهتطولالقتسان عةعفادلل ٌمهلاومأالوليمهحاور أ اولذ ب نأ ةنسفالا ||
 هللات هن انويلادالةىفبرحلا ب سناك م ةعمساو فرش الينىفحاورالا لذ. اوغد ||

 مهضفو تش عقاوم ةعاصشلاوةلاسدلابن يرو ميشملانسيئانويلا ىلعنيب رصملا بلغتنا |
 ولاه سبورحلا ىف أملا تايثو سأبلا وق نمنيب رممللام ىلعنيهاربل ارك أنا مشهدالب ||
 نالوقننأاننكيالق:ل_هبابو ةدئاعرسيأو ةدئاف قاب سهنطو عدوعيكاذنااولع ||
 ةسدأةدئافامتداف أد ةفةيدامةدئاغابءاعد_عتلولوا خاف ًاشرصمدغتنانويلابرح ||

 راطخالا ماتقان البرسا نونفولاتةلاباونأ ىلءاهتيرحواهركسعءبردتىهوالأ ||

 فور لابةرطاخلاو فرملا بحار وأ ناك اءرب”ىدنملا فنازرسغي حاورالاكذو |
 : ىركسعلا ماظنلا وةعاصشلا ىف ةنسح ريس هطابضوهسؤ رنمىأزاذاامسالوإ من لينس 0

 ىفةس رك ااهنةسرك قرحأ وأ ممتعا ود رضا اسعلا نمريثكدهشتسا وآقف و: ناودناف ا

 ىهبستك |ىلنايشلا نةيلا مضي نمبرردتلةءاغكهيف قيام ن اف (نيراوانإ) ةءقاو 0

 طف-ونطولاةباجيرادمو لوعملاهبلعىذدلا فلا اذ_هناةتاوةبردتلانهلاتقلاعقاوم |!

 مه ف ذخأةنانويلابرحدعيهتع زعتدادز الباشا: ىلعد# ةمهرتفت مل كلذلف هلهأل |

 ”هلئاهلا بورحلاهذهقدقفامدرعمل هت انوددادعتساوهشيحماطت ||

 ىواسنرفلا شدا ماظت نسح نماشاب مي فارتا هل نمههمسامم هرددصح رشناانلو

 نوسلبو قيرازملا نولوح نيذلاىراوسلا نمتانالاءاشنا صأقن وايزؤالاتامئانودلاو
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 نونه شرعا" ((نانؤيلابرعءامشا هرصاملا اشناب مسا عمل

 || هنكييلو عفن أب هيلعد يل بعتنأنمىأر الذ خم لك هنم اف اظرغلانخ أ اشان مهاربا ىلع

 ا | قىلاقرفاارثاسله سها رايهم انانلو ةشحجو ار هللويلا نغسديدوتل عانتمالا

 || ةنالاايقمناكو كيب نامل كورصميلا عوجرلاروغتلاىارميلانانويل دالي لخاد أ

 ِ و 4 رصملا ل فاهراوسأو اهعالقمدهدعبة نر دملا كرت (اسنلوسرت) ةئيدموفف

 ة (سارتن) الاةعنامالوة:ضراءمتودينوواسنرملاهلخ دوار دتالبلا
 : هفيؤحة مو |ةمدعبةونع (نو زيم) لارتخحلا

 م رباعوحردعنانوملارب ,رظأدب وابروالالودل اهتلعفامةدث افالاممتنرك ذن او اذه

 | تدقع ارتلكناوايسورلاواتنرف ىهوةدمتملا ثالث الودلا نا لوةئفرضمىلا شا

 أ لاسيالةيلعلا ةلودلا تعدو [مم ةنسربغفو ١ ىف (ندنل) ةئيدمىفارتؤم

 ًارابتعانمافوخبودنملاسراىلاءل ابابا ليش لف هيفاهماقمموقيواس منع بوني بودنم

 | ثالث لودلاوودمامأ و نانويلاةدعاسمنملودلا هذه هنت ام ىلءارارقا كلذ

 ايكشتو(هدالكس) رئازحو (هروم) لالةّسااوررقو نيعملا مويلا ىفةرديولب اوعتجاف

 5 | ةناهضوةباج تحت نوكنو لودلا همت ص سمرضأ تح رة تس ةموكح هده ىلع

 أ فرتعيلنكل ةنسلكف شرق فل اةايجس غل مىلاعلا بابلل عفدتو ثالثا لودلا
 ]|| هيلااهعاسرالنانويلادالب ىف لاتقلاًرمساوةد_ةاعملاهذ مبةدامسلا بح اص لاعلابانلا

 ا ظ اعلابابل امْزَتلاورصنلاب سو رازافددد ثلاتقدهرو هلع برحلاامسورلاتنلعأف

 ا ظ 8 ' امال ملك ولا روعو .ةنسقسمو ى(ةنردأ)ةدهاعم ىلع عبقوتلا

 . نانويلالالةّتسانفارتعالاو طسوتملاّرض-الارصلا ىلادوسالاركلا نماسورلا

 1 (مشكم)
 | روفلاو نملارلا ب ةسج وتم ردنكمالارغن ىلاةيرصملا ةمئانودلاو شدملا اي تداعف
 ١ ظ نمل اءاولرسشنو اهجتف نأ د_هينانورلا دالب ءالس اداثاب يهارب ملا ذا بيلعراعال يظعلا
 || تاشوانملاو بورما هذ-هىفهلاجر مظعم فن د_هبرضمملا ةدوعلاب واهم احنلا عجب ىف

 هجوم حتت <

 7 2111111111 110 د 1 2 يا وا



 8 ] دة سلا

 هغل, نيف'اوبةنيكسلاو نمالارشن ماقال (ةروم) دالبلخادفناكفاشثابميهارباامأ ||
 كلذهد ل نكلدعءرأوقربأوةدلبلاهذهىلاداع (نيزاوانإةعقاو ف ونفس تير كرب |[
 (نودوم) و (ثو دوك ) نيم نس وموحسهلاة طش نععافدلا ةطخرات>ااذاواعمت | 0

 ةمن ”ًانامد :ناولأك احني-عدقناكو و (استلومس )ف ءاقبلا كم نانماس شو امهر واخأمو ا ظ ٍإ

 ْ ةديددنعاوأ |

 ةد_هكملا ثالثلالودلا ىلا ىلاعلا بالا ل سر ةفالذناز ادىل اةغقاولا هد هربخ لضوانالو ||

 نةسلانعاضوع هلاوعفدينأو نيسيئانويلاهاناعرنيب ومش لشادتلا مدعه,تلطبامالب |

 ايشورلاتنلغأ كلذدتعف خف مهتم غقؤانع هلاورذتعيو ةرؤكذملاةعقولا ف تدقفتاا ||

 تناكو نيفرطلانيبالا صمام برملا ناك ع ئاهزوةددعاهتزراو ةلعلاةلوذلا رحب |

 انهلىناهرك ذىلعقأنسو (ةنردأ)ةدهاعم ىلع عتبقوتلان بركلات تناؤاسورا/ةبلغلا ١

 داةيداملااسنرفةدعاسمو ةسيذدالال وذلاةدعاسعنونن انوملا نكلمءانثالاهذنه قو 01 َ ٠

 :مهعقاوم مهأ عاج راسا نم (نوزيم) 3 اراوللاة را تنغتا مظعاشوسا متوءاسا تلسأ |

1 38 8 
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 دمع ل عطل مست

 مه راع ءونان نوم هرم ؟نمتداعامي رعممىلاونأ الو و :ىثتو 0 ا |

 دهعت ىزيلكنالالازيمالا نأ اينان* :كلاهالل مهتم عسب نمربرختبؤ(نيراوان) ةعقاوف ||

 شويا نأاثلا* برحلاءانثاتذخىتلا نغسلا كل ذكو ناد رصملا نرورم أن ماغاجراد ||

 ءاّقيلا ىلع نيهركم هر غاومادأم اهكرتىلعتو ريخال مهراشحاب هرمصع نيمهملا نيتانومأ انأ 1١ ٠

 اشايمهاربالزوعاسداس رابجا الودارك نودي نيدرصملا عمدو «ن نأدي اءربنمكاذكواهيف ١ ٠

 (نودوم) ىلع ةظفاحلل نش" امو تفلأ | ىلعدبزب زال اسعلا“ نماددع (هروم) ف رتبتأ || ١

 نمد الفرخ "الاطةنلاقانامأ (زينرولتسك )و (نئارتب)و(نيراوان) و(توروك]) و أ

 ظ لاهماوتنابنعمالا ||
 : (ةيقيفوتلاةحسلا) 32 60(



 1 دنهل

 .ةكما ممىوق أت ناك اهنكل ع فادماددع ث يح نمةيمال سال اةمنانودل نم فعتضأ

 ةهاتحتةدواسرفلانغسلا تاكو تاكرلا ةعزسودن1اماظتت اوةنانملاىلاةبسنلاب

 0 ءدئاكناكو (نوتردركحص) لاريمالاة دابق تحت ةيزيلكناالاو (َقير)لارممالا

 اكنالا لاومالاةرصإ تدهن نغسلاتناكنكل (نديه)لاربمالاايسسو رلا

 ةجرنا ومد "الا هنوكلهريغنودوه ريتخ اوُدملكلا ٌةقرفت مدع و ةسايرادسحوتل

 ءنيقرطل ادرج نأ ن ودل اتا تفطصا او انمملاىلاةدتملا ةغانودلاتلخ دن ظ

 لام اقلابشن يح ةءاس فمن ضير كاذب و ةوادعلا,"ادتبالا,ةبيلؤسملا لمحت

 نيفرطلانيب تاودسعلا بج وببرسال اوتندقملا مالاةداعى ماكبرحنالعءان وديه شن

 3 دي ناكوةنرصملاةكرتلاةمانودلاريمدت ىلع نيتريسخالانتؤدالامسورلاءارغاالا

 ار :الانغربلو إو ةتسموب "لًاامده.فرشلاورخفلا كاذب نويواسنز هلا |[

 ْ داق ارا ناك تاملب مذ هقاهنوقتدا زئمافوشل لا انسب اهنرفذرفتت
 الخروالبربةالروسسافقطكاسصى"  ْ

 35 َرتلاتاقارلاد> أن أوهنخ رولا تاق رمتناكلاقلان ارتلاتخ م ف سلا

 050 كه تر افذم هزيلكنالاح راوبلاىدحان مة اد_تءالا تاروانملاءانث آى تنرتقا

 تاكتر اًدغباهرراسعىدحادد توابل |قلطناف اهنعدعبل اهم بالطب: قروز فاطياض

 ذل ةيحيشنتاف لتقف ةتيقدنن ىزياكتالا طباضلا ىلع ىرتلا ىركسعل اقاطأفهديف
 تاسأاضدستيك ريلي راوبلاىدحا تقلطأ م نيتنيفسلا نت اهنيي قدانبلابلاتقلا

 رفا ةذهتقلط أ كاذدنعفادح أب صلو او(نيريس)ةيواسنرفلا م فسلا مد ةمهتلك

 | تّدءدقل ىتحتهلئاهلا <«نيفرطلانيبلاتةلابشتتاةيكا رثلا نغسل ا ىلعاععفادم

 ْ عئافولابك نمد رصملاو ةسيكرتل اًةئان ودلا بلغأبي , ركاتصتن ناك ىّتلاةعقاولا

 | ةنانووابوروالاىذنو هه ١مى0 هنسرب ,وتكا ٠ ىكلذناكواهمهأوذب درا

 ] مخ نءةاعلا ةلودلا مازلاد.حولا مهدتصق ناك لب لاقل اوبرا لوصح مهد_صق نكمل

 برحلااىلا كلذ ىدولو ناكدج وىأ.لاتةلافاقيإ و لالقتسالا نانورلا



 كامل 58

 ةيجراشرب زو( ) (روراس)ت نوكو قيس ث ويلي انلرهاملاو# واذا ارتلكتاةنجراخ

 ةيلعلا ةلوذلا نييلخادتلا لع رومسرط: نأشىف امهءامتجان ةءاقغنادقانأكا هشورلا

 ثرام ع+ ىفيلاعلا نايلاالباررخاهركوأ اموطاملالقتّساةريخألاةلاناوانونلاو
 ةدسلاىلا كارتشالا»هومّدقو اهئرفد ضع وامس متلودنءةبانلا» ]ع+ ةنسأ

 ماكس |نييعتنوكي ثيحياسايشالابداداالالقتسانانويلا ل القتسا هيئِبلاطةئاطلسلا |

 ابيات نوننانوملا عفديت أو ىلاعلا بابل ةظحالمت حت اهلهأ ةفرععا هيف نفد ةسنلاو |

 اعاضوع نوطعي واهنمنورجاهيتكانومل ادالب ىفنيمةملان يللا نأوةيلعلا ةلودالانمعم |

 ايلك اضفراهضفر وحدا بلاطملاه ذه ىلاغل ابابا |ىأرف .راقعلاولاملانماهجمهل نوكأ

 || (ندال)ة نيدم ف تيضمأةدهاعم ىضتةءايسورلاوارتلكن اوان ف نم لكون: 1ك ذذنعف |

 | تانويل"هلكسمق مهل اذن لوبقىلا ىلاعلا بابل ءالسا ىلع : مب ةنسويلولئاوأف

 ةببرطامنفسةدحتملاثالثلا لودلاتاسراف مهلخ اد” لوم قمدنع ىلع ىلاغلا تاسلارصأف |

 ١ 1 ' كانويلاهايمىلا |
 لسرأةيبنجالالودلا لخ ادت ىلءدحتاءاملا (”ي#جلا نير ا دا قا 0 1

 ةب رصملا نفسسلا تناكو ىركسع فال 1 ةهدرأ هلداجة هرضملا ةنمئان ودلا هروعمدلو ىلا |

 انممل_ثادتغطصاو ص” فاًارشعةءسن دو عفد مىجنام ونيل رلماحةينا فعل اوأ

 ةري زج ةعلق ىلعرخ .الاو دلبل اًةعلق ىلع ا يفرظد أر كتر بةرث اه سف صن هسا ىلع نب واوا ا

 ديدشلاءانعلا كم  ناملسواشاب هاربا دياكَىبلانيملا لخدمدنعّدعق ءقاولا (ىريتك اةس)أ|

 تناكفةدحتماةعانودلاامأ ّق هلى كل ذرك ذاك اهلعءالتسالاقف ديدملاسعتلاوأ

 اريفسمدلاو ناك ثيخلاغتربلاةمضاع(نويشل) ةدع 113.. ةتسداوىبوزىبايسوق 010(

 تاراخلا ةفاك ىف كرتشاو ١8.١07 ةنسسرابي ايسورلاٌرافس نيعفةبسايسلاباضب ا وهلغتسشاو
 نازح أه اكم ىلع ندع انسملارعك نم ناكولوالانويلونان ط 0 اةيسابسلاا
 ةحوف ةيخزافلا يلو ةشميعت لوالا]دقكحت الار ونطازنمالا ءأةاكبفانو و أءاح نعيم ةيرحلا |
 لودلا نيب قافنالا متهاعسكب وءىج همسه" شراب ىلعد تم ندب همن اهثعلاةلودلا نيب لخاذتل الا همانقها ا

 ىلع يفد ةربادلا تناك ىدلا م رقلا رح دهشو ةياصالا مهدودح ىلا ناب نصملاغ احراىلعاسن :رقآ دعاه ا

 |8315 ةنس قؤنو 1105 , ةنسسيرابب متىذللا حصلا قاريثك ييودببفلا ا



 00 مخ

 ةئيدمل التى ءاشادي_ثر عم( شرش)لارنخلا قنا كلذ دعب مهنماليلقالااوكلهذ
 هرطضانكلزي نام ءلاىلااهملتولودورك الا ةعلقءالخاب (همغباف) لينواوكلاسعأو

 ةضيدم عنيفا البتسالذينوةسلقلا ىلا هجاسءلا هذتونؤملاداف:

 : ناآلانانوملاةموكح ثان

 ا الاول ست لانا القش الث الادرومدالبءا أى نانوملا كلذد عقم لو

 ظ 1 ا رجلا ى < ثاعربتن مو ةردنول نيد هىف عرب ىذلا

 0 ءامدلا كغيسو بور !نماهيلع تتزئامو
 دلقلا نمتانويلا يف قيام حفاّدعت_.ب اهشانمهاربااغبب ) لوو لضار 9

 كابل نمتبلم» ني-ةيرفلانيبامسورلاو ارتلكناو انسرفامسالانروأ تلخ ادتذا

 <داراتخم "ىض ص سهأ ىلع قانا اب د ىتح ةيناودغلاتاكر 1ك .قونىلاعلا ب اس.لا و

 | دلو هيلعاواك ام ىلءلاغقلار ارقبساب هداوقسحأ او كلذىلاعلا بابا ىنأنيفرطلا

 ظ | اعلا بابل امانا ىلع ارتلكنن اواسنرف لودي ناعتسب او ةصرغلااهزهابسورلا تزهتنا
 ا الواحتدعبف امسورلا لاطم لة: نالاتقلا.هودعوبوهودّدبتفتادهاعملا عامنا

 قا ةتاىلع 1مع1 ةتسربمسد + ىفللاعلابايلاىضمألب وطتاشقانمو

 نفسل ميدي و "() تسيراخو ةدهاعمفءاجاملكدي ويت أهطورمش نمىذلا (نامرك1)

 || لالقتسااهنمو تءاشتنقو ىأىف طسوتملار ل! ىلاروةسوبلازاغو نمرورل اايسسورلا

 عضو قى لاعلا ٍتابلا لا ظفح عمب رصلالالةّساو(انامور)نادغبلاو قالذالا حراما

 ا نأ ىفىثةدهامملاهذهىرك ذيؤو عقرخ أ عالق ثالثو (دارغاب)ة ني دمىفهركسعةماح

 ١" نوط ع 1 يطاهميجو مجلس م لخادتلا ل .سداال وئالقتساوتانويلا
 8 ديذو (توتضلو كودإتا لوةئفالب_صفت لكلا هذ_هركذ لعتأنلو . اذه

 |[ 1 00 ارىل]؟ ةنسايسورلاةبراغقاسنرفروطاربمالوالا: نويل.انع رشا 00

 || نمايورلا نكت“ نأ ل حالف انج اهتراح* اعلا ةلودلاوالامثاهنر احدن وسلا ةكلمجلتاقت
 || هلاقافتا تضمأف اهس راج نيب واهس يصل مارإ فا هدهج تعس| بفرق, رام اهاوقلكع.ج

 أ نوكلو 114[ ةنسوبام عج يفةس اهعلاةلودلاعمو# [مي1؟ ةنسليرا نه ىقديوسلا
 ٍّ 37 ” ةدهاعملاو هرب هلوقعلا ص هل ا عيقوتلا

 نوع مسسوا دس
 5 ل



 قلخادتلادالبلاةيلادفسثاسنلاس دونتفلاءاقلانابياع لوصاساوابملالصوتلا ظ

 نفامىلا عجرنلو برقا ل وبلا وداالاحر نع نذالا م اهرومأ أ ظ

 لوقتةهددصإ]||
 لصفنا (ىثول وسم)ةئيدهطوقسسد ههنا 1( نر نو نعل مس ا ْ

 م ضعبل اهلا ب سئدقو (هر وم)ةب الو ىلا لوالا داع ىنامعلا شدا ن عىرصملا شدحلا ا

 اهريصاح وائيثأ ة-:يدمدضةفىناشلاامأو هنوبثمدءلدرك ذائنكءالامغئاظفلا باكترا ١

 لئولوكلاو (  كاك نيارك) . عرب أةنيسينامعلاتامحهد يام كاذذا هيف نكد ||

 ىانويىركسعفال  ةعيسام هعمو ةددهملاةليدملاهذهىلاىواسنرفلاا . (هيغاف) ||

 ندفيفخ نتشوانمدءدو اهيلعراصحلا اشاددمثردّة شين ل قاسهيلا لوصولا نماكسو ||

 دسشرمتلا جب ةنشسرطتخا ع.قو 0. فوشالا 000
 ةنيدملالخةونيرصاحلا فوغ ضخ قرتخلاف .(هيضياف) امئاهرواب مدار ءال اك

 دروللا ناكواهنع عافدلابد_هعت ىتلا(لون ورك )١ ةغلق ل دحئاو لئاقمةئاسسخو فأي

 ةيربلا شوج بيئد(شرش) لارغلاوةينانؤيلاةبر خلا نغ كلانادنموق (نارسثك )
 ناعدذثدوجو عمّدست رلافئاظولاهذهامهدياق:ىفبدسلا ناكو سن زيلكم اامهو |

 دوجووةروثلا سر قافنامدءؤهامهلوأن مبورهاهذسفيفاورهتسشانيذلا نانويلا |
 ىلاةينانويلاةيروهجاةسائرديلقتىلا طف ىذلا سمالاوهو مسدس طلاوةرغلا |

 (0) :(ضساىدوبكزتنوكلا
 تومالولونيسمناقعلارك اسعتومنانويلامحاه . مى6+ ةئس وسو 6 موقو ||

 نينانوبا|شحسؤرىأرقفتاهنم + ىمث ةيلغلانوينانويلازافل(كاكسارك )|

 مهضعب دعاس لو لمغلا فاودهت لمهتكلو نييتامعلا فوقص ىلء مو هل ةدواعم ىلع ||

 نك لوه_لعءاومزعامفاو كل كلذإو بول#قاا تقرف:ةملكلا تقرت ى مو اضع

 دنملاامأَدِب وعصلكبالا مهتفسيلاءاحتلالا نم (شرش) لارتخلاو :(ناريشك ) دروللا
 الوأ ارز وراصن أى لا هقذحو هتراهعلصونو نانؤبلادالب وفرك ةرزح قرهشلا ل حرلا اذاهدإو )0غ(

 الوتقمتامو ١ م67 ةنسمهي روهاسئرذا وبلا هبضتنا م لوالاردنكسا دع فةيسسورلا ولا |

 7 اما“ ةنسإ
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 | اواعأوةردلاواخد ىحح مهزثنويرصملا عسناوماطتنا نودي ةنيدملاىلااوعجر ف لشفلا
 : ٠ أ تان ومل اءاسو ردحأ عجدقا و انس>ءالبمهلاتقىف اولعأ اوقدانيلا وفويسلا اهله ىف

 أ | لصو اذا تح سثانكلاىد حا ىفءاسن ولافطأو خ ويشن يامنيسفاأ نع فيش ام

 : ظ | 011 اازبل تعلو تطل نك راب نم غابة سيكل |مدهنوبرصملا

 000 ْ مهرخ ا نعمفم

 1 || لاتقدعبلا رتالاو نيب رمصملا فونفص قارتخا ن نين لدن ة ناتو ةعل نك دقلو اذ_ه

 || ءالؤهرعالو مهعأن راةثالثح رح ول ةقنادعةروان !لابل اد ىلا ١ ووأو فدنع

 اةااوشك ىذلو سيم ةئيدم ظوةسدعنةرودلا سؤ ر ٍبواق ىلع سأيل الوتس ادقدنأ ناعصشلا

 ٍْ : هللاةدعاسم نماوطنةبالو اونزحاالواوفانعال نأ 100 ةنس وام 5 فمها

 00 ب اولاررنلَو الار م-مناواهنءنيباذلاو : ةيرخلا ىكثعمهلل دينا

 : ْ م( امح نم مررخ ؟ىلامهل السا

 ||| روطاريم !لوالاردنكساتومام_هدخ أن امهمن ا سهأ ةدملامز_هءانثافثدحدقاو

 || ىناثعلادو #ناطاسلا ل تقام وهنعااةالوةنروطاربمآلا ةيلوودأخ ايسورلا
 |رصماثارولءدجم ل عفامادتقا ورعد ةنس وينون 1+ قتيراشكتالا شلل
 ١ ىتلاةيغابلا ةئفلا هذه نمهتكلمر هطيو مهدبكمأرببو مهرش نم صاختيل كدلاعملا عم
 ٍ اضف تاركتملا عاونأ باكتراو ماظتنالا مد_هبةيناثعلاةكلمملا "اه رئاس ف ترمتشا

 ا | اوصعاماريثكو مهئمواقم ىلع ىوقي وأمهتضراعمىلعدحًارسح نأ نوديلئ اذرلا نع

 | فهل ل_خدالامم كل ذريسغو مهواتقو لب مهمصانم نممءوعلخو نيديبامعلانيطالسلا

1| 
: 

1 

11 
8) 
|] 

||] 
1 

ٍ 

1 
1 

 ا تاكلا اده عوضوم

 1 أ نمأثا حا رباهلاهتامنا لاق :وهرومندمق ارطوةس( فولو سم)ةنيدمط هوةسْسءأع

 ' : نينان ويلا لماع ناكت أ دع هعايط امو مارييغت ثدح (ىنواوسم) مام تاد وعصلا

 1 | ةتتلاوةوسقلابم-هلماعي راصم فهاوثممركتو مهارمسأ نعءاذبالا عنب ونللاوقفرلا

 || | امكلذرغوامت '*رسلبقنادلبلانمهيلعزءاملكبمنوالوأفالوأ ىرسالا ل:ةب أبو

 ا نودي رب ضارغاودصاقل ةءاغلاباك2 أ ض ءداهعاش روم هذهل علو لقذءلا هلضال

 لصوتلا



 ض0 تاس

 و ا تك اراب اورو يوي كي مرحو عم طوخ راع يب تن0000

 2 ا ا ع 0 دح ت2 م د

 م1“

 6 وما ملقا لك راد نأ ةعقاولا هذه ةحتت تناكو ممتاماكبت !نممهح رخأو م همزوف

 نهباطخهيلادروذااهرادل دعس وهاهو )ىلب ول ةئيدمالا شاب مهارباةضبقيف :

 ذنم (ىنولوسم) ةئيدمارصاحم ْلاذذاناكىذلا ةيناممعلا شويحلا دئآغائابديستي

 ددلادوروما ودو(هتئابمل) اخ ىلع ةذليلاهذه ع وقول :دئاعالوةدئافالب :عيياسأة دع

 ىانويلاد اهلا (سلويم) دوجولاهرصحنمةينامعلاةمانودلا نكت مدعوارياها

 ةدعابملاهب:بلطي ةلودلا نفل ةحداؤرئانخ تيبساماريثك ىتلاهتاقارحو ىرعملا

 هنمبلطيو مالا اذ_ميوربخ رصعمدلاول ل سرافاهسم أدايعأتلاةدلبلاهذيه مت ىلع"

 نم قرف ضءب و مظتنملاش لا نمنماشلاو عياسلاى ال الاهل بسرأف ددملالاسرا || '

 ديزك هيماح نفدؤنزالا 4

 ديشرةدعا ع أ اشانمع ما رءاىلادرو ةدملا ةذهءانثأ | ىو 0 يأ قاوض ف 35 جما

 ةاشملا ن مفال 1ةريشع عمهتءاس نم ماقف(هروم) ةدالوأ ارب ,زو هنييعتب نذؤ منامرفواّتأ 1

 عجرو من ملفاثايديشرةر وشماعبّتماهةءاهاهبلالصوالف  (ىنواوسم) ةئيدم ا ْ ادصاق اري فاس ماهتياهلل ىنكيأمالااهتيمو (هد وم) ىف لتي لوناسرفلانمةئاصسجو || ١

 (نيداوان) راصح فاهكسىبلا ةطحلاةدلبلا وذ هراصح كلذ عستافامز نما

 ةنيصح اءالقا يف وانما مفيفةعقاولارئازملا ىلع يلوتساو ارباهيلغراصطماهدشنأب ||
 ةينصئأباملاددملا لوصو نكمملان مدعم ىتحار ع ارب راصطسا”تأوانيملا كلي قلغأذ اذ

 نأ قمل لاتقالو برح نود. لبست نأ اسهم بلطي ةئيردملاة ماجى لبيس مث تناك

 مهرخا نعاوامولو ملسنل امدعىلءاومعد وهنمكلداوليقي لفاعفت , (مدالوهع انئما

 ممنايهنولعبةنيدملا نمتب رقم ىلعناكو (ىكاكسيارك ) دئاقلا ىلاةنيدملالهأ ل سرأ مث | ١

 لاجرنمدلبلاناكسعبممحم ١مع+ ةنسلي ربا ؟؟ ةهليلفحجورملا ىلءاومزع 2

 وق:امهظ>-ءوسلنكلو مولعمتق وفني رصملامجا ينأهثما اوملطولافطاوءاسنو || .

 دق هنأ اونظذ كل ذي مهرعشي لودي ثلا ضرما نمهناك ال مهتج اهم ىلع( ككاكسنارك )||

 نير تبسم نوكسلاةباقف مهو دوهعملامودلا نفمواعملات فيلا فاوسرطف عيل طب اأ |

 مهني عقوأو قدانبلان ارش مهلبافهركسعوا ماب مهاربا مهي سح أ الفل يللا حانج تت(
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و ولان لاتعتارب ةمظتنملا بورا قنا رضملاة- ةهحاوم
 الا لا دعط

 ا 00و اراواطوتس نستمر نكيش دعو ماج حوش لعاب 3
 ٍ أذا | ىف عرش مامالا ىلاريسسلا نعهقوعب ماشا هارب دج لانو ا( 2 2(

 | ةةم(استلوسرت) ةْم بدمه ئذلا (ايوكل) ىداوهنن وهند ل _ضاقلا(تيجات) لح
 ىاودرك أ !نمكلل دناكه تن ضقىفةن دملاهذت#هتاخذول هنأ هلعلذنورودلا ةفوكسلا

| 

|] 
 9 ْ لابلاالاني رياثلل أ ل مكلذدعي قس )و ةينانوبلا ةروثلاناكرأض بوق"

 | ةبعهصلا كوالا ةرعولا لاب امنه قياضمزاسشجاو مهملا عورمشملا اذه سنت: لاحالو

 | هحوو .هسفنةدايق تدتام_هدحأ لعجنب روباط ىلا شد ااشان مهاربا ا

 | اثارمهار رئارؤاط فداضف (ىدرانويل) قيرط ىلعفاثلاو (امداكرأ رآ) قدرط ىلغامهلوأ

 | (نكا ران ) و (ىنورتكولوك ) نيريهشلانيرئاثلا (اروكشر وك ) قيضمدنعوريسهىف

 ةلادعاحراو هش ٠ طق هضارتعادصق تاهحلا هده ناكس نمي ظعددعام  جعم و

 دمهشنج عمل دم (وك ارتب) ممسثرول:اقمةئاتمس+وافينمهنملتقو مدرهتف
 ظ ا 0 ل اهدحرن وف م20 ةنسوينو ؟م ىف (اسالوسرت)

 : | نممودصعتاهلعل لابجلاىلا اووأوم_ هج ورخ ليقاهيفرانلا ومرض و اهتيماحواهونك اس

 ١ | ةفلاخن ع عوج .رلاو تاعذالاو ةعاطلاالا|متممهأ مويلام هاعال مح نيب رصملاناربذ

 اتعاط نع حورخلا مهنكماملداسغل او ضارغالا ىلوأ ةءاعسالول ىَلاةملعلا ةلودلا

 |[ 0 اك هلة ناك سماح قش وواسران والخ اذذلملا نصح نأ دعبو

3 

 7 |وبنو 6و4 قهشح ضعساهنمح رخناب د 1 !ًقراوطونامزلا لئاوغ نما طعانمأ

 ا | | ١ اولل ادعالاندقعيلط مزمن( ضوجترا) ف داوادسا# ©1١18 فنين

 د |ىد انه عرازا!لزلغلا دعس سا كاذدعب و(ى ىاليسا) ةضهاتخ لن ا

 | ًاروعم ةئسودلول /١ موقت (استلوسر') ىلات الو هىلارك اسل_ةنوردص1لا

 1 ظ ةضرتعاق كاوسلا نمليلق ةرهدو هنالأ اوك ناقلسةعمناكو و( 0 ال) ىداوىلالصو

 1 | بترف لقاعملا ضعيف نين ص مقال آ ةينامئاهددع غلب ءاذعالاّن مةقرفعةيرطف

 | | ضيبألا حال لابءادعلا وصح ىلع رجعو ر وباط) لوقةّسه ىلع هركسعاشانمب ةارنا

 م -
 م6مزهف



 ىلا

 قدعلاتامحهذاصو (نيراوانإةْيدم ىلع :راضعلا ادد ثمناك لياهرفتو رصم عاضئاشان | ٠

 تاشوانملا كدحافو رهعلاوأربلا قس رظىلء ناك ءاوسوب تدعاشلفاج نم لكمزشو | ا

 رسأوهّس راكوه:مواقم ىلءىلاهالا ض< ناكىذلا (نودوم) نارظمرسأ ةديدعلا ٍْ

 ةيماحتنقيأالو # مهتدافومرك أو متلماعمنسح أ هنكلةروثلاةاعدنمرسغ ||
 || هناكمامدعل لي راخللا نممهاددملاءىحترسعل مياستلاوأ توملانماهل صانمالنأدلبلا ||

 ةنيدملا هيلا لت ناش ميهارب نتي طامئ ادنإب رصملا ظقدتو راصلا دية شن يكاد |
 نعذافم_متايح مهل نضينأ طرش ةحلسالاورئاخذااونؤملا نماهيفامواهءالقعم ٠

 دقو 860 ةئسوامرهش نمرشعسداشلا ف ةليدملا ل دو مهب وغرل داقناو مهتلاطم
 ىلعاول !مهنكل ةسلناو لشغلاباونقي أ ذانان ويلا بولقفمهمريثأت ةسعقولا ذهل ناك ا

 نءنوبوعواو ىلا لالة تسالاو را لعلوص!!ليدسفاوعفاديث أ مهنسشنأ ||

 > ةيرحلاءادهمشونطولاءادق مهرخ ||

 لئاقمفالا ةسخ(كيورتم)عحب (نيداوان) طوقسعبو (: ( كي نإ ||
 (انامالك) ىدت دم قنص##وسأيلاوةعاصلايني رومشملا لاب اناكس نم |||

 ”لةحاو هتبراحناسان مها رباسهدف ةمك2ا|تانيصفلاناتصحوةعشراوساناهروسو |||

 ةعقاولادال_ب,لاريئاسوا,ءاوهلا دّتعاواجضرأ ب ص ةرومشملا (اءداكرأ) ةئيدسدراسم ىف ||

 لبقو ضعبباهضعبةيدوالا ل.صوتالابملانيةراملا رطل لكاضيأ لت-اورلا ىلع ||
 هتاف ماقرظتن لوهحو رب تائانقدق ناكو كس ناملس قل (انامالك ىلا لصين |
 هذهىلاٌس الصوف هب (انامالك) ةعقودهشل شحلادصقوةيلاتبسالا نمح ريلي ||

 تايثلا ىلءاووةيول مهنكللاطبالا عافدتوينانويلا هيف عفادديدشلاتقدعباهلخدوةدلبلا |

 مممامدي ضرالااوم ذ>نادعب رارفاا ىلا اونكرو رابدالااوو لب ند رصملا تامعث مامأ ا

 رومطا اوسو -وأأة سل رفتئهذى ا مهني ةيدو ”الااومفأ وأ 1

 مدهوةئ م 2اىرقلاو نادلبلاو ةريغسدلا عالقلا عيجا ا مهارب الش دءاذ دعب و )ا

 ىلع ورسم لو ةمئاك عئافولاهذ نهد هينييتانومللمقيرلف . (متاماسرسأوأ ل -ةةواهنلغأ ||

 ةيقيفوتلاةحبلا) - (11) 3



 1 0 ا 2 نوفل ٌئدام فنانا كل ذنا ىرما و نيلسملاةأطو تحك ةيجيسم

 رتوش لدا ارظنلالب ىرعداشتعاوأدب 000

 ممهاناعز:هلماعماوتسحأن يإسملانأ يد اوةعدقل ازعيراوتلا فان دهاش وكف دقتعم

 3 1 :توريلاوكيلوناكلا نيالا ترقسادق بورا ن أنبأ اردقو 0

 و اهووت ضل فئارلم !نمؤهادع نمو سكد دو درالا نيب امس ءورلاىفةعاف لإ راو

 أ يحرم وضوملا اذ هى ض والان اكَلااذ- منمضرغلا نيدلق لك

 ا ناس | والا ةمهذ تادلجم
 ّْ 0 (البازاز كلا اربصع

 لارسال ازيلال ساكو نبت رفلا نمريِبِك ةعق ةاولامدهىفلتقدقلو اده

 0 هملاديىفهكالي ع وقويربال كان ابره ةاحلا ىلعتوملارث [ىذاا (سوداموست)

 هدو مسينمناتالا وثان ويلالاطبأ نمامهربغويلاطيالا (ارو راناس) تن ل أو

 «يفاعجو كانه بنك قلك اسعلانمريثك عم (سئنهاس) و (سوفراتسا)

 ْ ١ ا 0 ع مهران عاوكلهو مشي لعمانبلا طقسفاج رحأ م دورابلا نمّمهظع
 0 !مزاو كب ناسماسوهو سداسل اةاشملاىالاريمأ ىرصملا
 ْ 3 ' 0 : لاتقاارارمسا

 ظ ُ اقدم أارعب 1 98 راوانإ ةنيدمرصحترييشلاةعقاولاءذهةصتنتنأكو
 | نمامهفنمعمنبب رصملا دبى اتعقوني_تنثاالا برهلا نمت نكت هاف انمملا ف تناك

 | (س 5 نكموارحواربلاتقلا ف مهتوق ىلءاولازيلفنوينانويلاامأو قدعلا رح
 ظ (نودوم) انيمنموندلا نم هنأق ارح عم وو ة:سوام 07 موفكرحلادئاقلا

 0 ا اتا راوقواقبل عراتشبلا رلانغلاىفرانلا لعشأو

 ظ البطن سيو و اهوا ةطارسعت ىحت مكه تا ءاوهل ةدسشلو

 | ا ةيدملالخادىلاررشلا ل هاوهلا نأ لءنيطلا فدازامتو ديدثءانعو
 ا نمل رواجا لك ده ىلا كلذ ىدأف (ةناضحلا) دو رابل انزاحتتمهتلاو انمار

 || مهاراةعزغايشرتؤثإ هلئاهل اةثداط اذ هنافلكعمو : ب مدع نكاسملا

 | و5
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 ماتلايلعتلاازجهنارقأ ى ءزافو مادقالاو ةعاصشلابرهتشا نملكركاسعلا نمبتاف ظ
 ةوقلاهذهودعلاىأراملف(نيراوان)ادصاق ار (نودوم) نمرفاسم ماظتنالا نحو

 اهتيماحزْزعوةربزحلا نصحو عافدلادعت_داو لصحامىءرلا نمد ل صح هيلعةمداق |||

 دحأ(از وراتتاس) تنوكلاةرب ,زحلا هذه نعنعفادملا نم نمناكو نابشلا يني

 ةاض م ءاغش !لالقتسالا ىلع نانويلا ةدعاس مل هنايحوهسف:فقو ىذا نينانلطلاءاسغاب

 ني زعتلهركسعنمنيت"ام عمربلا ىلا لزنئذلا (سودامو #ت)ىنانويلالاريمالاو ةيركلا

 اهتيوقتوةريزماةماح
 اهيلععفادملا الطاير دا ودعا القنمتب رقم ىلع رضملا تسلا لو دو دعو ٠

 لب مهمزعن ع مهننتلو نييرصملا بولقةبوقلاراشل هذه زعزتإ نكل عالقلارئاسنم |
 هنارين تحت قراوزلا ىفذد ريلارك اسعلاتلزنو ودعلا عفادممهعفادمتب واح |

 قالطالدامشدعبو ربلا ىلا لوزنلا نمدعمنمو كب ناملسن كمت موبلاكاذروظ ناك الف ||

 ودعلاتاماككسا ىلع كم ناهلس ,تمدقم فونوررصملامعهنيفرطلانمالبلققدانبلا |||

 نوينانوملا عفادو ضالاحال_سلاب لاذذالاتقلارقساو ةومعاهوا_تدودوسالاموعم

 مهماظتنا نس م ملعنوورصملا بلغت لب ايس مهتعاصت مهدغت مل نكللاطبالا عافد |

 تاماكتسالا هذه ىلع ىرصملا ملعلااوعفرو ةبلغلا مهل تناك ل ءلقدعبو مهعتصعيدبو ||

 هظفح ةدانزلوءلصأ نم عقوملاة ناصخلاّد-د.عن اهذخ أ نانوفراسعلانظيناك ىلا ||

 ىرخأةهجنمسيلاللبلا عالقنارنبرقاو ةهجنمتمضغلا عقادللابةلسملا عالقلاب أ
 ةلدابتملاربلاعالقوةربزملاعالقنارنت حت هلوحاسهملاناكف |||

 ىلاةيظعةعرس ل قتناو نانوربلا احن عسج ف نيرصملا تيصرهتشا ةعقاولاءذهدعب و ||
 لاحزولام نمدولذباملك نأ اوني أونانويلا ىحتايعج لذات يرطضافانور وأدالا ||

 ىلر والا ماعلا ىأرلا مهل وليس مناومخأ ودب رسل ركاسعلاف ةوةصمامأ ىدس_هذدق ا

 محن لفأ طقفةدأ الةيدامتدعاسمنانورلا ةدسعاسم ىلع ةيوانروالا لودلا عمتجت و

 ةمأنوكتنأز واللي قيلي ال هنأ ن يعدم اوك 6 نيل لاةطلست < اوعقوونانوملا ا
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 لع اوك امىلاةدوعلا اولبة يل نامهرخ [نعاوكلهلاهرك سعب مهرصنتو ةدعاسملاذب
 ىرمالا نمتدعاوذسخأو ةريثك م انغةعقاولا هذه نمنوبرصملا عرردقلو كلذ لبق
 5 ادا شلاق لوعلامهاع داكن لاب اًوَقلاو طامضلا نهريشك م هيفناكو

 0 تالملارت ادع

 ديزباممو مهئارن مامأ هود هاشاملتاشلاو مالنا ني رصللءادعءالادمةدسةلو

 8 00 اوناكو بو رح اهذهى عئاظفلا اويكتربل ممن ارك نب رصملا

 طق ىرصملا شخلاءابطأتناكو م ميدب أن يبهجالس قلو مهلا هسفن لس نمنولتةيالو

 1 لااهرذمأ ىلا شاريهارباراوااءاننا هاج لوعناكوسهلوعتزعكرم الاحارح

 نينامعلانيبل_دحامالولو هيلانييتانويلابولقاذ_ههعتسض:لاقساو هثويج
 | رسشنوهلومأجاشان ميهارب ازاغل ىرخ أ ةهجنم تاراغلا ىو ضد ر تو ةهج نمنيرنانويلاو
 أ نيلاتقلارارتساالا سفن ,ىلعدا لاوس كآن كلو نانوئ اءاحن اف نم'الاءاول

 ةانلاليمتونآراءامدئلفسنمميلع بترتباسىلا نير طانريغمس هبت املينل يقي غلا
 لاممطالا يتستو

 1 | .٠ دم لعاط اسما ريت مغكما اجو نيرصملاراصتناةافةغقولاهذهتناكو
 أ الك نؤللاوددملاابيتأيناكور هلا ىلعةعقاو ةنيدملا كات تناك امل نكل .(نيراوانز

 ||| لخد مف ةعقاوةريغسصةرب زج لتحا اذاالا اهلالذا فريسّتيال هنأ شا يهاربا لع تدضن

 5 000 1 0001 دمل نم ؤفادلا نما يق دعشب ام ةطساوب نكتب ائمملا

 عالقناريناهمحتتناكو نانويلاد_دعةمظعةيمهأت اذتناكفةريزملاهذهامأ اهلا

 ١ | -ةفلللذ عمو اليخت سم نكمل ناةقاشلار ومالا بعصأ نما عاوخد ناك ك اذلفدلملا

1 

 00 .رحناكر أوو هعج أن أد ءباهل الحا ىلع اشانريهارباممد

 * . ءادعالا دير ,زكلاهذهتمادامل همي سمت 0 را وان َة هبي دم ىلعءاليتسالا نأ

 تادادعتسالاذخأ هفلكو وراطخالا,ةفوغحت اةمهملاةطختاهذهل كَم .ناملساشاب امه اربا

 ق لئارأذ كادناكو لعل ا ىف ماكل ادد 8 هلقلط أ وةرنزحلا هذه للعءالمتسالا ةمزاللا

 ام66 ةئسولامرهش
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 ع
 ردصأ ومرت اسء بتر نأ (ثودوشإهاوزندعباشا, هاربا ثيلي 4 34 راو زاب” ) ٍإ

 ةندسثرامنمىناثلاع و افك نافاس الأ اوهشدجة بخ عم حرخ ودم :زاللاره اوالا|]|

 نكم اهل نيبيئانويلا رصاص نمابه سلخ از: (نوروك) انيهدصقو .يغذ|

 اهرصانف- (نيداوانإل .ةنيدمةرضاخم عبارلاوثلاشلا ىالالاثرام م قلد رأ |

 لاوهالا ة هظعةمواقممغومواقن يذلا نيينانويلا فن مغرراضااباهونةياضو ون رصملا |[

 شي اريزعتل (نيراوان)ادصاف (نودوم) نمشي ةدقأ عماشاب ماغازباماقكلذدنعو |

 لتاقمد نام و ىال ؟ةثالثاهدد_ع غلب نانويلا نمةقرفهقي رطب اهفزيصاحلا |

 حابرلا جارد اهعجب تتشواهدئافرسأو اشايلااهمزهف (نيزاوانإ) ةدغاسملة سنت ناك |

 ا
 ىذلاهتايثنمةيفدهعامعاشابميهارنانكل. ةيلغلابهسهما سه نونئاثوملا لان ند رصملا ||

 ةعست مود ةباهلاهظح ةدعاسمالوأ ست سنا تما تداكو ارحبو اربةنيدلا ىلعراصملا |
 نممهءاجاو مهزهقو نيب رمصملاةرصاحنما-مصيلتقدسق كانوبلانابتسش نمنالآ

 201 .اواشيحأا
 ىطولامهد._ثنبنونغتي اشاب هارب اههعم«لانيمأةريشعي شدلبا اذهلودولبقو ||

 لوحة يوقلاعفادملا ب يكسر تورا مه ارارقسال ه سثنح نمزج لزتلب مهب بعيلف ا

 قدعلا برقاذا ىتح ناربذلا قالطان ودب ممناكتتاسنلابهرك اسعص أ ةوهامأو ماظننا||
 ضسالاحالسلابهنلعاومجت مهو بع رامي واقىاوقلماةدح اوةعفد مهقداني اوقلطأمهنم

 لفادكقو نمو نان ويلاءاح أ ني رستم نوقابل اًرذو ودا ررابسع كلغ أل ستق | ا

7 

 متةروضحل ادلتلا ىلالاجر لاو نوملاوددملا لاخداووتدعلا ىلعراصتنالا نمهركسع ماظن

 ماظنن االولورصان | شيلا ىلع: سبع تمحشو هيدملا ةمماح تمواه د قف _هلابو

 ددشوتاب وعصأ امهدهللذ , شادو و م معاصثهعورتالون ادعالات منج هعزعزال

 نود. ن كلة عاصم و6 وعي هباعاو هحهفدليل ٠ ندب رقم ىلعهركسفي مسهلب اكو ةشس دما

 ْن ارمتلان و صم ايلاف رامي امو 2 دعب ١ع :ود.عأ اراصالف ةمطتنم فوكس ةئيه ىلع

 ىح>نمزلبلقالا ضءلفلاطب الا موعهم_ملعاوهعهوةبْضعِنملا ب مشااك ةببتاضلا

 | دور وأسهل: لولهنأ اونشأ او اهقارشاد هنمهل القتسا سنتر 2 غومهدع_سم



 كو يأ موثق :رغشين ل بقر ىلاد هرك انسعلرنأو(نودوم) انممىلال صو ىّتدج

 أ أر .(ةزوم) دالي ىلاانئان مغاربالصوالو م66 ةندس رارف مج قال

 ظ ا اوملالك ىف وهيلعننسنانويلا ب اغتاوضلاو كنس ند لاعا أ نينامعلا

 نغعمهوكله'المهال نيينامعل امامأ دج وبلواف نان وبلاةَوَعب كلذ نكمل ود .رصأاو

 | كاذب قام عطور وانجب تح لوخدلب برحلات قيم اوسرلأومهرخ
 ْ فاعساالاة ملهم عقاوم:دعف مولع :راهظتسالاونيينامغلاةمواقم ىلعمهدعاسأمو

 | قف فاأتف ارهاظم-هلوداضرريغنعاذهناكناولاجرلاولاملانو-هل نيب وانوروالا

 ظ 1 نماريثكم ديلا تلسرأونان وبلا يح تانعم تيعدةريثكت اي عج ابو روأءاسزا عيج

 | ارش (نوطتشو) لئماهداّوقوابو رو ريهاشمنمريثكع وطنؤ ليرئاشذلاونؤملا
 ش | عافدلال اج رلالوقننمامهريغو ىزياكنالارعاشلا )١( ثوريبديوللاوريبشلاكيرعأ

 أ | قدازامو الع لوضالا فول ىسن[كمىأ ذب هر ة مدن م مسقتأ اويفوواننع

 0 | هعاشأوةعاذأامقينانويل ءلاةيركسفلا كاس ف لوخدلاىلا نين وابو روالانابشلا ةلاقسا
 ١) |(وج وهرونكف) نملك اخؤةبيغاةيسلم اثات و تاشاكملا نما هعونرف

 ا (نيفالىدرعزاكأ و

 الأ مهتملكب ل ةروثلا سور نيب قاقشلاو فالدلا عقونينامثعلا ىلعنينانويلاروهظدعيو

 1 ١ قعاودحت ل ارتاملهنال هذال هشدجو اشانرم ةاربالو زنموعنمنكلوهنأرب لالقتسالا

' 

: َ 

 : ا 0 ا نانويلادالب ىلاروك ذملااٌناملالصواملو اذه 0

 (نوروك )انيمواهبلزن ىئلا

 )  )1عقب رهتشا هنكلءرغصنمرعشلا ف غساو( جدرشاك)هيلكفماعتو .[؟/1,1, هنس(نورس)دلو ||[.

 اراك نسج زق ماعلا ىأرلا هيطراخت تسمو هتحبو نودانو اخ[ هنسجو زبوهريسيلا 1 ١ | |

 ا 2 تلكشتى لاهي سلا ايلاطب !تايعمج ىف كرتشاو ايلاطب اوارس وسو كّدتإمل ا دال, ىف

 كارثالاةموكخ نما دالخت ا ىلع هنايخ فقوو نا, ويل أدالن ى اريفاس اهيمق ميري ديلاطبالا ||

 ىيحلوستمة عوف 162+ ةنسفوواهعقاومرهشأدهشو '

 مهثطون ععافدلاو هةمواقم
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 |. ةنسيررقس م ىفاهبأوريثلاةعي رييلاةوغصلا هنشيؤد علا لارعما عجب ||

 نورصملااهتمرضمتبرقاملف .تاقاّرطاهمد_ةدئتناكو ةدتملاتامئانودلاة جاهم |

 ةربكن هنلانمهسلتاملك رو اهناوج ىف رانلا لمحت امنا مهل رديلواهرغصا ||

 نمهبلجتاموتاف ار اهذهنارين ةيصريغممتدباكلف نوينامعلاامأ ةريغسصوأ تناك

 | نمنكمو مآ هقل ىتحهنافاّرج ةدعلاوهعبتف راددالا اولوو رارفلاىلااًوِكررنطلا |[

 نوينامعل از ىرخ أب كا صةسخ قواشا: ناطق هل ما اةئمفشلا ىفراثلامارنما ||

 فاولزنوارانرعتستممفساوكر تاهريه_سداسجماو ممم افطا ىفاو رصقورانلاءامثطانعأأ|

 ىلعاوردقي مل ىذلا قدعلا اذه ديك نماوصلختمل لوضانالا ضرفنيد_صاق قراوزلا ||

 كلذ ىضفأولو مهنفسقارحالة كل تالممسفغن امهضيرعتو نينانونلاةعاضشلهتمواسقم ||
 نأب مزتلمةق اللا نادوناهنالرطخلا نمءذىفام ىئالوابمف نمو ةئمة#تلا قارحال |[

 رانتلا عضود عيدي دا نمهفيطاطهتنيفس ايف طررب وو دعلا ةنشس“ اذ نوكح

 ىلا لي وريغسص قوز ىلاهعمنمووهلزن ماهيناوججىلعقلعملاو اهبدوجوملادورابلا ف |
 05 رح تول انمارار برهلاورانلاءافطان نيلغت ثم ةدعلاركسع نوكينيحرارفلا ْ

 نينامعلاةدعاسمد فولو هنافاشابيهارباامأو .ةينامعلاةمئابودلا هن مناك اماذه ||

 تاققلطلا ةمكمحما عفادملا نارين هنفس لاقت لب طقودعلا مامأ نمبر هل اهلأسب رطل[

 هلرسست لهظ> ءوسل نكل و (هر ومؤدالبادصاف علقأ مه هرم نم صلخ» نأ هنكمأ ىح ١

 ةربزجنمبرلاب ودعلاقرحأ دقوامسالةلود_هلاذ_مكاعلربلاىلاهركاسعلازنا ||

 نكم لاو ىربىركسعافلا| يفةمسج نفس سه نمدشأو هتفسىدحا (ديرك) ||

 اممم علق أ هركا اسعحارأو حارتسانأدعدو (سدورإةرب زج ىلا ع.جردرك اسعارنا نم 1

 (سدور)ةياسجلهتقرف عمل ناولس كرتو (ديرك) ةريجاد صاف |[

 مدعلةيرصلاه رك اسعحامهو قدعلاةمتانودءاسؤر نيب فال عقو ءانثالاهذهىفو ||

 رخأتم ىلءلوصحلا هيفامءارسال نانويلا ىلا اوعحرو لاتةلارارقسااونأو مهتامت فرص ||

 همدقت سل ْكِ- نا_لسولا اونلسرأ كاذباشان مها رباىل اريل | لوصودّرعحبف م اهام 1

 دهتجاوريسلافتحو(ديركا)ةربزجبانيم(امناخ) نم لقأ مث هيلا لصوفسدور نمعيلا |
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 ةمئاك كالذد_بمهل مقتل ذءارمعلا ىلا مهداص وأ ىحم_هرثأ اوفتقا تاهل اءاخآ ىف
 هنكممظسنملا ىركسغلا نأوهدادعتساوءتءافكى لع ةعقاول امذه فك ناماس نهرب دقاو
 ماظنلاداكستاشا.ىلءدممداز ىذا| سمالاوهاذهو نيمظتتنلاريغنمامظع اددع مواقي نأ

 . ديدخلا

 ٠ مشعة عبس عجوتب ركسغلا تازيهجتلاب مه اديعصلاتاهج ىف نم الا تابتئس ادب و

 ا تاكولبعب رأوسداسلاو سماخلاو عبارلاو ثلاشلا ىالالا مهو ةاشملارك ا سعلا ن نمافلأ

 ]|| عال_قلا غفادمنمةدعو كس نسح ىدي ند ع !تحن سراقة ئامعيسوةمعطايلا نم
 || ةيردنكسالاانيمنم علقافا.ثاب مها ارباةدامق تن شدملا اذهناكو ةفيفخلاعئادملاو

 ]|| نفلاريغةبس رجةنيقس نوتسسمعمو ١/66 ةنسويلوب ٠١ قهركسءووه
 عم لانه عمتجل (سدور) ةريزحادصاقامتامهمواهليخور كسصاسغعلا لماما

 ةمئانودل!لوصو لبق(سدور)ةريزب ىلا ةدرمصملا ةمتانودلاتلصوف ةيلعلاةلودلا ةمئانود

 ىلانوملالاريمال اهلباف ةينا معلا ةمئانودلاريسلاهنأريخأتلا اذهف بسسلاو ةينامعلا
 اهادسان اتم اًعناتنيفساهب قرح أتاه ارح ضعبوةريغصة سرح ةنيغفسنو هس هعمو
 |١ اهيناعلجلاقراوز نماروزنورشعد خو اعذدم ه6 ىرخ الاواعفدم مع 59

 ظ اهجو نمهبك ارععلقأ هتمواةمىفامعل !لاريماللرمسية:لالو رثاخذلاونؤوملانم

 | هذهىلاروضمانةب رصملا ةمتانودلا ىلا صاوأ لسر أ م ىرغصل اايسآ[ن م ىدحا ىلا لاو

 أنت «تغانوذلا عامقجا ناكودبلط ةنملتالا امان يهأرباعسرفنيينان وبلا ىلعهيدعاملةوملا
 اج تأملات ءرصملاتاءردملامودقدسعبو 1مع4 ةنسسطسغأ ع+ موف

 أ 1 ةغعان ودإاهيلعاولحوامم شاهدنالا وبل امهرهبدقو مهعو رادو يامل شوا

 ظ اولعامشنملاودهشو مهد دعما و ربلىدلاماطنلا ودادعتسالان مدد رمعملا

 عالطالاةعسو عابلالوطوةسايسلا دي صوزيبدتلا نسحو

 :لةنرحةمظعةوقام م متفلأ:ةسامعلاوةرصملانيتءانؤدلاعامجابو اذه

 يو و برا ةمقلا وتلا ءنه :ول) نكس ب ورحل اهذهءانثأنانو.لار ف اهدوجو

 | لباهزواغموراصلا كلاسعمهتف ةرعمو هن تتح ورا ىلع مهبردتلنيينانويلاةيرصلا

0 

 ب ٍْ
١ 

3 



 و 00

 | ةيارمهعفر مالدي ىفودامهلابابلا ىلا مستباكشاوعفرينأم مر دحتالا تاكسف نيقظوملا ||
 انتادنوع م :نيذلادسافملا ىوذلاعاما مهر هظءاز ورع الا ىلا ةعاط هذ نو ناي_ضعلا ّْ

 هنو ذصّقد ضرغل ةينامعلا ةكلقملاةملخادىفةعز راافيحا رالاو لقالقلا ثادحاىف

 نايصعلاو ةلاخملا ىلعممنورغب نم ىلع دوععت ةعفتملالهنولانيسساوأ ||[
 5 درضيراطوه سعأ راح نكيالولا نتاهلعابلاو هند عتريشا شان ىلع د لصوا-|ذ

 هذهةدهعيلفكتي وهيلانيعاملبقي رات نيرعالا”ىأالو عني امرديلو سادسا |
 اهتوقو ةسسرغلا اها ودأواهمأش مظع و ا ا

 لالةتسالاى وس هنأ: اطال |عانقاة ص هرف كد هماطخلأ متغيفنييعتلايلأ وأ ةسضلا ْ

 00 0 (شنار كوك ||
 لورق للعم ميأر رف نب مالا بحق هسهعمكرتو ةتموكحراو مثله ءابضغع أم د
 عستيو نانويل اذالب ىف بطملا مظعيو مالا مقاغتي ن أل بةرغسا |ىلادادعتسال وذي رومأملا |||

 ىو ةيلاسرالارةسريخأتتبجوأ ةئداحتقولااذهىفت دن كل .غقارلا ىلع قرشا |||

 نايدع ىلعسانلا ضردعْنخ أو ريصقلاءلزن هك نمةندوء دنع نيس رغملا اخ ا دحأ نأ ||

 عنقأو نيدلاةرصنلالا هعز ىءاوموقيل نيذلا نيباهولاة راح ن سانام اشاء دسم |
 راصوةيعرشلا صوصنلا نع كلذ, حرتانئاب ىلع د تن أت هيلع عما نملوةعلا حدس ||

 لع دوعيتف مهاناهرهق ونين اهولا هت راجت ىلعهلةازاحتتبراحتا_فم لك ىلع تجاولان م ||

 نيذلا برعلا نمميقل نم هيعباثددءدادزاوا نق ةنيدماذاصافن مسمي راسوهوقفاو و كلذ |
 كا :ناكس بولقىف ةبهرلا عق وأ مظعش يح (اذق)ل صوف باسلاو تممالاهدقدبلا| اومضنا ١ ٠

 ضءيذوجنو ةنيدملا ىلا مهاوصو فداصو(انسا)ة نيد ىلا مهن راسو ماع هعيتفةئثدملا | 1

 ةاصعلا عوج هب قري نأ ةذلبلا اح دارأفنا دوس ىلا نير ذاسمند رصملاركاسعلا نم | |

 هيلغنهركماوناك ثدحنادوسلاىلاز ةسلانماطاخت مهيلااومضنا ماليلقمهولتاقف |||

 هشيحيز وكب الغت_ثمل اذا ناكو .زاكسفالا ةْسَّوشملارابخالا هذهاشثاب ىلع د © غل الف: ظ

 ناملسةدامقَن 2ث سداسلاىال”الا دمعّصلا ةهجل الس :رناوطضا نان وملادالب ل ازقندإلا ١

 مهوتنش جم مل ءاومحهو لاطنالازكاسعلا نم عم نموو هم مدام تارت أ |

 (ةيقفوتلاهعملا) - )٠١(



0 ِ 07 
 أ قرن ل هنكلوابروأ ةيكرتنم ىرغلاءزملا ىلع اليتسالاو لالقتسمالا ىفابلطابيلع
 ةريسح طسو ةر زج قاكلا هرصقىف هانا ةريصخو هلاشاند.ثروخ + -ةياضا هعورشم

 ]| ىتح الاجر نمق ينم عم عفادلب لهو كوت أن ملستسي )كلذ عمو 'انسناننم برقا
 || ةفالاارادلااهلاسراوهسأرز ع اشاندمشروخ صافال ةقرخو تاحارة د-ءيبدصأ
 ش 1 ا ١6 ةنسرئارف ه ىفكلذتاكر

 || مهتن لاتقل ارشنناؤنايسمعلاة ب اراوعفرقمهلةصرفهذ_هنأ اونقياو روك ذملاا شاء ىلع

 ١ 0 ا اسعنببو
 ا | مالوأ ةبلغلا مهيلعماتناكفانيناىلاو رشاق اشاندمشروخةدا.ق تحت ةهظعةوقموبلا

 || ددتان“ وىعع الا اروشف(ليب وف 0 0 اعترلقنا

 أ ١ 0 يؤةبكرلاةقانؤدلاق رحمه ًراسكنالا اذهدازاممو
 ظ سقاصر اب قلع م ماليتسا وة را نانوءلابك ارم ىلعار ع نيينانةءلاركسعلا

 || نتفتلمر_غروبحو حر ففنوينامعل ا تيفرطقلا دبعلواح كلذ قداصسوماسو
 || اهيفتامواهرخ نع ةمكرتا ةغتودلا اوقرحأو ةصرفلا هذه نوانويلازهتنا مهتما
 || قبو 1866 ةئس هبن و1-9 ىكلدناكوةءودلا نادومقو ىرحب فال ؟ ةثالث
 0 ام ةنستىل !الاصم مس كلذدعي برحلا|
 || مظعأاهينلتقىتلا بوز اهذهىفلاوهالانمل_صحامىئناشلادو##ناطلسل|ىأراإف

 || دم لاغتشاننمىشخوةمناطلسسا ايزل اول سس ىف تد_.ةنوةيرحلاو ةيربلاهداّوق
 لأ لالقتنالا لع هو هاب نوكيا جر ةسلخ اذلا تاحالصالا نم هير ناك أم اان ىلع
 أ ووو ةتسشرام دات نامرةودصأ ننال شاب ىلع نم عقواملنمنمدنكتو
 ||| ةيلعلاةلودلاةمن نارفكن ممويكتراام ىلع مهحازاعدعب ةيئامعلا ةبارلا تحت هلاشداو

 0 [|| ضع نمىهانغامهزطاؤلن ةرياغلارومالا نموها ل صحامناو ميلا ناسحالاب

 9 نيفظوملا:
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 || لكفةروثلا ىدابمسرغنمةروثلا لبقاهيلعتنزاكىتاااهدودح ىلااسنرف مهعاجسراو |
 ' ىلا تلصو ىتحاي ور وأءا أر اسيل اهبعو ورفتدتماوتغ وتدشف هبه و أاهلخددلب

 ||| مويفتثيو ىمايسلا عقجنا فاقح مسهل نأ مهتفّرعو مهقوقحة بلاطلل مهتيمنفنانويلا

 الئمارسس وسةوسا اووكتثنأ ىلاقوشلا

 || ىلع سمطدق ممسنجءاش.[نممظءالاداوسلانأ ةيئانويلاةمالاءامنغأ ل_عاملنكل

 | اهوقحهلنأ ن اسنالالعيديذالعلا سارينب ةرانتسالاوه دب ركا ساسأن أو لولا مهنبعأ

 || كلامملاىلا مهدالوأ لاسر اىفالوأ اون يغلااهبهبلاطي تاس او هيلع نأ م اهيبلاط؛
 || مثلةسسملا ىفاهتب رحتاعدو ةمالاءاسؤراونوكمآو فراعملاو مول_لاداواعتيل ةيوانورالا

 : مون ةينطولا حور ثيلو هو نمّمالا تاق يطرئاس نيد ا جبال امش :تايعجةدعاوفلاأ

 مه ًاواسمنلا ف وااثسورلاىناهزك | سه اواعحو ةيسامس رخآتامعج اوفلورخ رخ ”[هحو نم

 | (ىريتيه) ةيعجتتامسملاةيرسلا ةيعبجبتايعجلا هذه )١( دم فانا
 [| اهياع ضر اوهناك ايسورلارصيقلوالاردنكسالا نال بقدقو موو ةئسانابد

 ةظفاحممداةن نودلاح نكل ةمنمطنط سا !ىلعءالمتسالا نم رك الا سرطبةمصول اذيمتنت

 ||| لودلا ىوقنبب ىماسسسلانزاوّلا لعاموعاب رو واصوصخارتلكسنا

 ىلعلوصملا ليس هلامو هحو رلذ.. نأ ىلعمسقب ةمعملب | هذه لس نم لكناكو ا

 ١ هحان ندضدوأ عورسشملا اذهب قاعتيام لكى رسلا ىلع ةظفاحمل او ىسامسنلالالقّسالا

 كلامملاةفاكَىف كلذءانثأ ترسشتن اى َجلاىرانوبراكلاةيعم<ْئث هيشأ ةمعجل اهذهتناكف

 : وذا اءاخ أى ةيعجلا هذه ع ورفتبعشت ْ لاغو ريلاوامايساواملاطباواسئرفةشن «للا ْش 2

  1الآي رشعواف 2 وزذعا ةنسلثاوأ فاهؤاضعا غلب ىح نويفانوناهيىتلاةسيلعلا

 || ناكو مماسؤرنمردصتةراشالو أ دنء مايقال نيدعت_موحال_بلالج ىلعءابوقأ

 ران ىذا ادن اكل او اش ا: ىلعب راععةلودل ا لاغتشا اهراشنتا ىلع دعاسملا بانسأ نم

 || ) )1اسمنلا تختانايوةنب دمنا ويلا اسس اةسيعج عتقلطأةيوخأ ةيعجاهانعمة سينا وتةلك
 انطاننيرامعلا ةموكح نمةسانويلاةمالا صالذسا ىف ىىسللو ارهاظن او يلا نيب فراعملار شنلادصق

 رهشأ و لالقتسالا ىلع مهليص#ةونانويلاةرفلوصح ف سلا ىهو 1.61 ةنسوحةيرستش وأ

 امهيلعمالكلاىقآيسو(ىتالشبا)و (ايرتسيدوباك) ويسوملااهئاسفر |



7 [ : .5 1 

 || نادوسلاءاحنأ عيجر ف «يلعشدلاو شتفتلا فهدهج لذ, ن أدي رثأى ءدافت

0-- 6 َ 

 1 رابدفنمالا ب ابتتساو منا شكا بن :رتدعب ل_غاشهلق ميل اشان ىلع دس ناش

 |. وكم الخ اجى ئاوانملاولدعلاءاولرشثورادتفدلا كس دسم ءرهصة مب تادوسلا

 || نارملاوندقلاٌيساسأى هىتلاسرادملا تف فذخأةىلاهالا نيب هبابساوندقلارمشنالا
 | تابجاولا نمم_يلعامو قوما نممهلامنابشلا اهولعتل كلام او تاموكسملا لك
 ]| داحتالابحوتمالادارفأن يبدعاستلاو دضاعتلاحورثيو نطولاو رلثاعل اومهمسفن اوك

 ا زسلا ىرجم حال طاىلا هنافتلاهجو غ ناكعورسش مىأح اصف نيمزاللا طاسرالاو

 | لماعملاوشرولا سسأتو قرمشلا عنا لوادحلاو عرتلا قبو :قزغلا عنلروسملا ةماقناو
 لأ قدالبلاةورثرصجو ةيبنجالا تاعوتصملا نعامبءانغتسالاو رطقلا ىف ةعانصلا دادصال

 ٠ ومالا عجب معيهبلجنيذلا بناجالا نممهريغنماس بدأ م هنيذلااهلهأ ىدنأ
 : ءكران مهدالب ةعفنمو ةصانخلا مهتعفنملالا ني رظانربغناك قد رطىأبءارثالاواهزوجو

 ١ وكلذف مهيلع مولال نكل اهؤاممهلء لغىو ريو اهؤامسوهلظي ىتلادالبلاةعفنم

 || ةيلخاد لعن ماتاحالضالاهذ هب لغتشموهاهب و دالملا نهنيسنج موكل بيرث

 ذا مظتنم ا شدحلادوجولاهتمجراشو نسنابلالا شدج نم صخ:هدوجو مدعل هتموكح
 لع ادلة يدمة رطاهئف ب هندعاسم عممجاهم لك هيب نأ هيهنكع

 هرومودي ركىالو ىلعايلاوهنديعتريخهملادروذا تقولا كل :ىفالممتسمناكىذاازارطلا

 أ | ىنايسلا لالقتسالا ىلع لوصعلا نب رتاثلانانويلاةروثدا هالة فاك وق لاسرا طرمشن

 د || ةينانويلاةر وثلا لعمالكل ىلا انهدر ا ةيلعلاةلودلاةطلسح رطل يدتسملا

 لوقنفهرومب رح ىلع ماكدتلا لقزيجو حرش | أ
 اونعذأ ل بةح ارا <امنيمنانو.)!نمل ص ل نانويلادالد نينامعل |فدهع نم

 3 ةةسىلا نوكلتلا اذهرةساوتوةلاب ماكد-الا اواثنماو ةريسب ةمواقمدعب كارتالا

 ءاال واوا ىلاوةيرحلا ثول ىلع يبل ةيوا رفلاةدونلا ىدابمابروا فتشت ىتح
 ءلعةروارروالا شومان اغتهعنعلو هسأباهيف دّتسشا ىتاا نو.لبان برحرثا ىلع

 يسود دو

 2 مهعاوراو
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 فمهدال وأ كاجدا نعتعننمادالملا ضءبن اى اشان ىلع ديما ىلغوماك اوكا 1 1

 الا مقاتل اشان لعدن ةمكجالولو مهعمح نيفلكملا نيرومأ لااوناهأوةيركسسعلا |

 اهتاعد ل دوهةموكح ناكرأ ضي وةننموهتيغي نوينابلالا لانو بطلا وظعو |||

 ةمطعةحرد غلب دق هئاةفرواغأ ن اماسة فرععناوسارههظنت ىرادبا شا ناكالو اذه

 تأاشا:ىلعد دارا بلادانتسالاو هنلعدانةعالا نكي ثم راصفماظتلا نس ىف ||

 رض (اىنملا) ءاقناخلا ىلاهشدح عمرض<نأاأ ناملسىلا لسرأف هتل هداج |

 ةماعلا مسقئموهو ىفادوسو ىرصمنياماغآأن ٌرتشعو س#* نماهناؤ مهد ناكو | ظ

 اوناكن يذل ااشاب ىلع د« كلام نمو نيبوان ورالا نممهطا ضف ضو مهطايسض تادالأ ||

 ةيركسعلاتاملعتل ىلع بردتنملوأ ||

 ناماس ىلع مثأو ارورساهيدادزااهدهاشو هانا ن اديمىف مهتاروانم ىلاولاريضجا لو 0

 ةعساواضرأ هعطقأو سداسل اىالالا ادالارنمأء|عجو كس بقل عمىالاربمأ ةمتراغأ ||

 أ م لعفل ارح ىلاركفلازيج نمهجارخاو عوربشملا اذه ماتا ىلع هلة فاكس ةرثكالاو أو ||

 نمديدملا شلاق لوخدا اذد ريزمنابمءرو (فز ويسشات) مظسملامغلا شمل اءاغلاد ا

 هنطوىلا عروب رصملاةموكسلا نمدرطبالاو لبةينيئايلالا |

 لينلا ىلءالءاارمصقهل ئيوهلاومأ ًارهنايطأ حالصا دموي نمذ + اة كب ناملسامأ ا

 ودع 1 نمراص ئححو درملاو نت اسيلابهطاحأ آوى رع |ثان'الاب هس در ةو فشلا اريصمف 0

 نان :وابسئرغل انم هرصم لد نو : 0 همود راض راذالعأ واهعمبأ و روم نكسصامأ 1

 نم مهر دب هب حرستا ووبهر اماجديرسيو م-نيعأهب زةنامَّسبلا "برن هنوقالمف ظ

 ءاقالافطلوةدافولا م اركا 1

 كاذذا ناكىذلارادتفدلا كس د ىلا اشاليعمسان ىدتسش كامرد غري لصوا لو اذه

 | اغجارلبةةروفراددالبب |

 وى وات امال اهن(كس الاعقلب ال اىدكش و ب ونلا ُك لرد 1 وقكافطأو ءاسساو لاح ناب |

 دعاصتاس«ءاوها !تدسفأ تلا لتقلا ث لك الةرساكلارومطل اوةيراسضلا شوحولاو |

 موهيلعضيةلاالوكل ا لتقنمرادتفدلاّن كش مهلك اذهعموةبيزكلا حئاورلا نماهنم



 ا

 يرفايضالاغ رفاسإفت يلا لوح هؤعضي نأ وهو باهتلالاةءبرسلا

 | ل كالوس رجا فراسلا ادعالامرمذأ مهركسعمىلاباهذلاو وز غلا اونهأتو

 589 هلعشكراصو ثان'الانمهيفامو لزنملاد متاح ةهننهالا ضع لف ةيباهتلالاداوملا

 | ةهج لكن مهب كاملا دونج ةطاحال ورانلاةّد_كثلحيوردلاهئاقفرواشانليعم”الرمستب ||

 | مهلا ولمس نأمه ركاسعا امس موق هرحاوام ىّي-كلاسك امههوح .ةقتد-ففاأ“

 | مهلك نيا دوسلادونج قاب ضاضقنالا اعن_ثلاةّتملا هذه نمم_هوصاخوةدعاسملا

 ليللا راتسأو مالظلا ّتج تدق ب ,رههلا نم نك نمالامهنم نب لفمهانام هع ذو

 ىودقناكواهسالألب وظانمزهدةث ىلع نزح واد رثأت هد او"ىناشاب يلع د# غابالف

 ماتا ف ىهسلاوهتموكحر ومأ ىرطنلا نعهنزح هلي ل ءالذ عموامشاءنوسوط هالو لبق

 تداكىلاتابقعلا نم هّةيرط ىف هفداصام عم شح ظنت قلعت اماصوصخ هناعورشم

 ثودح د زعورخأت مدعو لهل ىلعهت رباثموهنابثالول .هعوربشم حان نيب وهن لو نأ

 ظ ْ |هبه :رئالو فصاوعل اهي ءزرعزتال تدان” بلقب تاب هوعصلا قلب ناكل ب ةب وعسصو هرطوأ اعئام

 ْ أه هرهطا ىظعالا تح ااهنفد ل غتح ارصمىلاةقرحماشاب ل يعمسا ةثح “جالو لقالقلا

 | نكيلدا اريذواهئارسوا متزحواه-رفىفاهلاهتكراشمو ةك ادا ةلئاعلل نيب رمصملا ليم

 || ىف نييرصملا املا لادا "هلم_.سالا ةقداصلا ةفلالاوةصلاخلاة ماكل: بوشب

 | ظ بااجالا ةرامتاوةنعارفلا ةلودطو سد هءنمنوبرصملاهيسنىذلا ضالاوهو ةيركسعلا

 || ةديدملا نقرقلاو ةديدعلا باقحالا هذهىف نوير صملا ل هج ىتحاهابامهمكحبو رصم ىلع

 مهن مولعل ةهافرلاو ةداعسلاب هيلعدوعباملكىف ىىسلاوهنع عافدلا موضزلب انطو مهل نأ
 ّْ 7 الم مافن نمموضارعأو مهلاو ءاومهدالوأ ومهخاورأ ىلعزيذما اول

 1 | نييمطافو نييسابج نوم مالئاعفالتخاىلءنياسسمو ناموروناثويو مع نيب بناجالا نم
 || مدصاصتفا ىلءنيدحتمبهاذلاوبراشملا نلت كلامو سكرسو كرتوني ونأو

 َ ٠ باكل اذه هذعقيضرامم كاذريغىلاهدابعتساو هما ددساو هتورث فازنةساو ىرمصملا

 | لافت الاومداو توثيق ءدهتاغتشا (دؤننالا) وينابلالاركاسعلاذختادقو اذه
 | منااددعن يبى صملازثك امهنيذلا نيعرازملااهسالىلاهالا ضيرختا"ءلسيوو ةصرفهنأشب
 2-5 هس سم
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 لثمذ ةيدلاولاةيحلا ىلع ةيموملاةعفنملارث آو. نانثذلاثعاوبو املا ةراوطنم ||
 ىداقأ فني رهشكاذدعباشلف كلاملالوزتمهتضو كلاسملال مسةلاج رلاءالؤه ||

 دن1لا ضهبهعما صعتسهاّوتريصمىلا شان مهارنارفاس نادل بلاهذه |

 ةحمتفملاةءساولا ةكلمااهذهرومأ سرت عسب اسأةدعديش دعب تكفاشا:ليعم“اامأو ||

 قب رط ىلعرصمىلا جغزلا ىرس أ مهعمودنملا ضءنلسرأاهرو هأربدامد هنو ائندحا]

 امهرواجاموربربو هل ةندىلاهأ ناكل دءانثأ ىف هغلبفرصلا قد رطنمرغسلاد عت هاوربلا |!

 ةيذاكلارابخالا نممهتددر مشتت ااملقيرسكملا ةموكملاةسكاعمىلعنوسمانءاوذخأ ||
 راسكتابقاعتبام ةدساهلا ضارغالا اووذو:دبابثي ناك ىلا ةقفلملافحارالاو ||

 ىلاوحاوعم#تواورئاكتو مهر زأ اوف ضب الاركلادالبو (راتس) فن رضا ||

 ناوسأركسعمىلااشانل.عمءااهلسرأ ىتلاىرسالالفاوق ىلءاومحهو ىدةشوربرب ا

 نمىرسالا تصاخت تحرك اسعلا نممهعمناك نماودد_هونادوسلاهت-راممل بق

 شوبج ىءرفظلاورصنلا نماوووأ نيرو رسمنيحرفىدنسىلااوعجروم-ميديأ ||

 00 لل
 نممافاشايليعمساىلا مورا اذهل صواملا .( اشاب ليقع مسا تمم ) ْ
 اهلصوفةروثلاهذهلاسس راه كل مناكو ىد: مة دمادصأف شدخلا قايهعموهستعاسإ] ١

 ص مهركسععم اهلتحا ىت- ضراعبهضراعي وأد ؟همواقي ن أن ودباهلش دوك ||
 دتشا ىتح ب سلاو ّمشلا عاونأب هيمرين تأ هيديزيب لثمالإف همام ىدنش كل مراضحاب 1

 ىلعمزءو هس: ى هلاهّرسنألب ةفش تن هوغي تأردقي لف دهحو لعهعف صد ازوهظيغ
 وشي فال ا ةسجخاهردقةمارغعفدينأ طرشبهنعافعفاشاي ل يعمهاامأو هفمماقتنالا || '
 ةمارغلا هذه ل-.قو ىد:ث كلم كلذ ل مةماف قيقرلا نم نال مانأ ةسجس ةدمىفاوعفدب 1

 راثلايذخالا ىلعامهكمارهاظ 1

 هتوعداوناجًابيلامهاعدو هرصقفةماو موقلاراك نءهسعمنمواشاب ليعمءاللوأ خا

 ىلع مهاغنيف دياكملا نم ادعارودص مهن كتان اور هينا ووجود ||

 مس دس

 ةقاطاّداوملان مدل زريغوادتواشقواريثك امهطحاو عم نأب هناوعأك املا نه اذا ماعطلا || |
 ١ ٠ ظ



 ةقن

 ١ ةّوقب هنجاهلب منع ضا ىهالا عنم ىلع هنوطسةّد شو «ةمهولع عماشاب ل يعمم ردش)و

 .[| دالي تف نعلود_علا ىلع هلالماحاذ_هناكو هركصاسءللغأ تدانأىّ-حةيطظع

 | نسيتأي ىتحاهيفةسماقالاب مزتلاو(رانسن) خفمتأنادعباههقف ىلع مزعدقناكو نافدرك
 روتفلاس .دأو مهل ةلاددامفعضا اةيان فذة نح هدنح ناكو نؤملاوددملا نمهبلطامرضم

 | مسملعامداب "ول ممسفن أن عةعفادملامهنكعالو مهل نيداعملئابقنيب مهتماكانمسوتع ع

 مهيلاددملاعىب 2 لدق مهوجاهو

 || دئاز داز لايلالوغشماشابلعمسا قبو (( ناادوسلا ىلا اننا ميك ارب ارس )إ

 ٍ ْ مهفغيالوتايفشت مان ىذه نيقاملابلغأ نوكلو هثدج ىفتايفولادايدزال لابلبلا

 أ رمسفنؤملا نمهبلطامو ددملا ان ىتح لام هذه ىلعرةساو مهبل عس أيل |نطلستل الع
 ١ | تادوسلا تف ماتا ىلع هنتدعاسملراتسىللا شاب يهارب ا هيخسأم ودق ارورسهدازاممو كلذ

 أ ايف لد اةكراشم نود ةءوملا هذ_هلثم فدارغنالاّروب ناك هنأ عمي نم'الا ديطوو

 || هركسعواشاب يهاربا عودقربخ شنحلا قرشتن انو ردةلاواعورخفاا عاونأ نمهبسستكو

 | حارمشنالاو حرفلا نم م يلع ىلوتساال العالي ضي ص لكقشوةديدج حور مويف تننا
 لأ مانغلا بسك نم هعبتيامولاتقل اف ةبغرلامهقورعف ترسو لوه او سأبلا منغ سهذو
 ا اعز نيةقرفىلا شيخ امسقوامهعورش مذ فنتل ةكرحلا هذههوخ او امثا ميسهاربا مغ

 || ةعقاولادالبل |فلاشا,ليعم»اةدايق تدتامه ادحا(رانس)ة م دمىفم وقةيماحاكر نا

 ظ 0000 رباةدانق تحب ىرخ'الاو ةشدحلادود> ىلا قرزالارصلا ىلع

 | 00 قارا اع تادادتمالاو مامهلمزاامات أن ادعبو روفرادو

 ربتساَو اقم الاهذهىفندقلا لعرشنو . مايق نس -ًاهبلادهعاعاو مملكماةفدتوهحول

 اذالبلا.ذهقةحارلاتئيناو هيلع يامءادايماقو هيلاوي_بامتاريلثامسهتملك
 | امهارتعااإف هيانطأ اهله أن يب لهللا برضو هلودسا هيلع شجؤتلا ىنرأ ىلا ةرب رينملا

 ظ 5 او لهالاىلا ةدوعلاه:منااطدامهدلا وىلاال_سرأةديدثلاناشملان مسعتلا

 ظ ا عقومامهدلاودفثعاذ_هامهلط عقيرلف اى ةنسويلو رهشىفكلذناكحصو

 اهلعىنخال ةساةم هوكحه.فامظم ىتحنادوسلاىفةماقالا مده اونا ستسالا



90 6 

 نمل م ىفلفاح بكوعهلوخدناكواهلدفا,مغعفادي نمدوحو مدع نمقةحضبل

 هنو ىهو(ىدنث)ةنيدملخدةنسلا هذه نهولام , قو نوعي ةسيئرارش

 اشابلرعمسا ىلارستسا اهيفو لهنا رمش اريل | ىلع موطرخلن او ربرب نيد قبب رطلا تفصشنم ىف

 نمأيلةيزصملارك اسعلادادعىفهموق غملخدورب رعاه أد أ (شزوانث) ىدننم

 ىمدق:كلذد_هبو. هلنيداعماوناك نيذلاهاسعالا قاد نممتتنيلوهلامو هور ىلع لذي

 ةنيدم لانه سسأو ض.-الاوقرزالانيرهنلا قتلمىلا لو ىت>نادؤسلا ةسيلخاد

 ةطساون هتملوضولاةلو ملة ب راوةراخلا ةيمهالا نم عقوملا اذن هاا موطرخلا

 ثيحة_ثنملا ىدقرشلانادوسلا جفا هنمشوركالاسرا ناكمالو ر يضم لال بنل

 بوكر.ءاوتسالاطخ ىتجىوئللانادوسلا فلو قرزالازهنلاو (اوابتع)ر مجرد

 اهيف لرتةفاكلارئاخذلاونؤملااههف عج وةنيدملاةذه نصح نأ دعب و ضءالاربنلا

 رمموقر زالارهنلا نيبةعقاولا(رات_س)دالب مهل هشة مقببر فاسوا مياس هركسع ضمت |

 اهههشيج جب 7و رتس نأدارأ ع ةؤنعهمك لتحا واهريمأعلخو اه كف (ازابتع)

 قاشفد ةناكوامالةراطا دالي امذهىف قا ال دقو باصوالاو باعتالانمهودباك

 منمارشك ارهأو ضرالاو 1

 لامز ضءندجوامناوهذدلاريتوهوناذوسلا مف ىلعددلاو لج اماشابليعمسا دلو اذه |

 دج لالو هجارذتسال فتي اع ىبالاهتمل صحي ىذلا نكل بهذا ممحرختسينأن كي
 مهلاسراوخ اللا لجن ىءنيردانقلا نين ادوسلان ابشلا لكرمسأب ةضاعتسا هيوغسع |
 نيذلاةمظةطارك اسعلاءاسفاوحردنمل ناوسأىلا لال غالاولسال_لاينيدغصم ْ !1

 ىمم:متوع نمدعبم_ممهدراولاددعداز 17 رك ذمد_ةئلااغأنامامممنروناك |

 , كم

 تا 2 رجب 067 اا ا 1 1 175:7 ١ 71777151-527 د ل بت 71 وج

 اكشن :٠

 1: ل 0185 هلك ال 000 تام 00

 ا 1

 يال < 7

 2 صنت زد ل هاتوا ست سبل "تتح دكت هسا 2 كش خم سلا قطع د ودع دهس رك مخ“ هن سندا: هع حط حش ع كنا تفتت ع هد حس فا ع الطاعة فوم .٠ "اق تاتش هناا ١ 2 ءح 1 ملاكا هعمل حت يش راهم: ةفقل# 2/8 اوم دع 3 * ةللالطم الا ل١ ع تدك“ د

 ب

 مدعلوأ برسشملاو لك أملا نممهتعسطو مملاسريغت نعةكشانلا ضا ىمالانامإ قب رطلا |
 هني دعاسم_لظىلا اأن انيلسرطضا تح .انيظعاداندزامولدالءلاسةطةقفاوم |
 نظاضهعمنيعو هناسأفانثاب ىلعدهثىلا كل ذي بتكو هستةيظوتاسجاوبمايقلا ىلعأ
 0 ولن عأم وبمدقتلا فمظتنملا ناوتدنأ شحذ خ اد ستموب نمونيرخ[ نيد واسنرف |

 ١ حاتلاو الغلا: |
 1107 14-127115 طفلا ف ٠ تس ل1302: نت آنا ف سا حي تس: خم هش

 (ةيقيفوتلاةحملا) - (9) .٠



 ١ | تناك قربلا قب رط ىلعاولا ورفاسف نو. عفدملاو ةلايدن امأ و لبنلا قب رطىلعناوسأ

 1 ْش ىلاولا ارمصرادتفدلا ك. د#تةدادقت هت ةمدقملا

 1 أ ردعو ام. ةنسويلول ٠ قةرهاقلاع نءاورفاسف+تمعمواشاب لرعمءاامأو

 || اهلتح ادق ناكو هلقند ضرأ اواخ دوني رصملا دود هعمنمووهزاتجا ناوسأىلا ةوصو
 ١ | اا ددسب و سراقة امس نما ٌوملاه-ثويجورادتفدلا

 أ نأ اودجوالواهكلممهل هيل ( ىدنش) ةئيدمملا اول-رودالبلا اوال هيرب

 ا م رثارادتفدلاءافتقالاهيلا عوجرلا منال ىمناو مهو -وىفتقاغ ا دقنادو سلادالب

 أ | احدد اعوجحم_ملغ أت امخةربربتلا لئابقلا نداوقرفتوة املا نماوسأ

 : همفدوك تام م ملع فوسأمريغم مرح 1 نع اوعطقنا حم مسالمو مهتلسأ نويلسب

 | 1 د هلل نساين هويكترااملو ةرب رسلاءوسو ةريسلا ميقنم

 1 | 0كلذاو كيلامملا لوثتتشت دعن مهدالبىلانوعج رب نيد رضلانأن دوس وثلانطدقو

 || نوبرصملازمنافةيلخادلا مس متافالتخا ىلعاورقسا ل, مست راالو م.ماقلاودعتسسي
 : 1 |انانليعمسااهنف ل كش نابحوت وةْدملا هدهاولخ د ىدرإةثددألب لالتحال ةصرفغلاهذه

 ا |لبتنم هرصم ىلعالاابلاو نكيرلهنال ىلع دم سابال نينمؤم ارم مسأب ةمظتشم ةموكح
 31 ىمظنعلا ةفالختاراد

 ا ادن اواك نيذلانوس ونلاتب رطلا يفدضرتءاف(ئدنش) ةميدمىلاه شح يرخ مت

 ا ٠ ةوقلا مامأ امس موعافدد < ل كلذ عمو م_عنط و نععافدلل اود_كتاوم-هاوقتاتش

 ١ | ىلا اورطضالد ةيرهقلا عفادملاو ةيراتلاةحلسالارةولسم ةمظاضام نال ةبرصملا

 اا زيزعلاومطوءاد شم هلغأ تامولاطنالا عافدممنطو نعاوعفادامد_ه:ىرقهقلا

 || ةمواقلا هن هدغدحجمل واي-سىديأم-هقرف ىدنيقاسبلا رثةاشانلعمسا قاف

 ١ || بواقفقلأو همدق>ت هعفادمو هل-جرو»إ يخي مدقتفهقي رطقاضراعم ىمظعلا

 ا | لبانقضعباهبف قلأف (و) ةربربةنيدمجلا ل صو ىت- بعرلا نمماقثلأ ام نيسينادوسلا

 | اناا اوقف ماا ر تصنع وة بسد عت ربل قرش خاتون دم 0
 سصمدودح لبعةعقاولاافل>ىداوىل اور ال اركلا ىلعةعق اولانك اوس



 لسرأ مهرطاشرش نأ ل جالو. مولانيصحاخصح اهوذذتلا تحي رضملادوذ1-ا نعاعوات

 او ديال ن أاهمهأ طور نابية ةتاقالاورصملا عوبرلا ,هوعديل هناوعأ دسحأ مهل | ٍ

 نأوةمضاعلاىلا وهب أل طانضلادحخأ ل اسراو كلذي مهل نذالادعنالاة برضا ادوةلسلسا

 وكيل, مهتداهتهيلع تناك اكريصم ض رأى مهرو صءانثأن د رص نضايشاوذ نال ||

 ازيأاذا مهن أواهربخو ةريخا نم مهل مزلبامعسيمج موي ىذلاوه مسهتفارب ىلا طداشلا |
 تازآشمالانممسها ناك ءاولزانتب تأ اضيأاهنمو ةصوصخت ة هجق توهقب ةرهاقلا |
 رغوثانأو رانةعنمةعلقلاة«ذمدع هنودبوأق < مهتمذخااماوناطيال اوفو ةلعاو |

 م اناناو ةتكمولانثان لعد. هعقوتي ناك 5 ةمراضلا طو رمشلا لعاليلافل ابوي نيل ا :

 اهاسرةراداو تولازانداشباو ةم رمدملادودحل اى ايلوسقلاب هود تنم ظ ١
 سخأو مهرتاد عطقو مسهلالذالاةبونلا تق ىلع مزعىلاولا ىلإؤ-مجاوتسلوموو طوتسمبف | ظ ١

 تعشيملا ادهن عحو نادو هلا ىلءفحزال ةعدقل ارمضم تائه ىف شون ننشنك أ ا

 ىناعزاب ةسءاضْشلاناقسصتم روك ذملااشايلسعمساناكو هدالوأ ثلان'اشاب لعلم اة ىعا | 1

 نيس اهولا ب رعلارهق ىذلااشايريهارب اءاخأ هياشيو أ لئاعنأ هلأ ن كلل لاتقل !بوزض | ١

 سأيلا ةدشوةلاسلا:نيروهشمبرعلا نؤكو عم ةماف كلذد عن مها مقتل حب مهخفدو ١

 داصحتالا ئرعماصفن ا نمم هن عقوامالولو مالسالاردصفدالبلامظعماوحف نيذلامهو |[

 موةمهةنودادوسلاامأ ف اهيفامعجس قتءاوبلغتوراطقالار 'اساوكلملةملكللاقرغتو أ
 نارينّوةبمسهالءالو حامرلاالا مهل حال_اللزعلاتقلا نونغن مسهل لغالطوشحبوتم |

 مهدولجالا |تافوْذ مم ننم مسهل قاءالوتنإلا كاني هاا اق ال اوتيل

 مهن اكن يذاابرعلاوةربرعتملا مالا هذهنيبناتشفرصلا ناصح دل نمةعوتضملا ةقردلاوأ | وأ |

 مهحانج مك مهره هش يهارنكشدتختلذ مولات اوت |

 لس ارت اهراآو فال ا ةثالث ع نمافاؤماشاب يعمم ةدارقتك ىذلاىشبلبا اذهتاكو ا

 ةسارو تحت دباسعلا بربع نمتئا مسيو اعفدمر شع ناو سرافةئاهسخو كلو |
 اههفد عب ل ةندىلءهيلوناناشاب ىنعد#ت موحرملاهدع وىذلافثاكنيداعمهكش
| 

 ىلا ةرخذلاوةرملاقاوةاسئملارك اسعلا تلسر أ ةيدقلارصمةسهج فشلا عقجاادلف |

 اج. وحج ميج + حج ترسم سو وع يجوع بوس عم



 هنومسامالا هان يدالة بقيق فناكنفرخ ؟نودنيديهنيدت مدعل مجرتملا هير كتفي ل سهأ
 الا ة[ ضر وهب اذ عومهعنوهنردقب ودهينامالاو قلامنانداةةعالاوهو ىصسطلانيدلاب

 || نأ نوعي موقىأرلاانسهل هأو رومالا لكف فرشلاو ةمذلا عابتاو ابعيجمايبنالا
 ْ :؛ 1 وظحملا فهعوقو نعنا الل ةعدا رنوكتاءالقا امتدح 03 وأد ول نايدالا

 اونو وبا نواعم سانلابر اريضالاو ب تاركشملا هباكست ناو

 : كادت مهن مباثمج ا وأن يدلا اذه صاروا عاما هلة اح

 ١ ةبيسملانئاغسضا نم هركس .ءساقىفانقانوكي نأ ىبدبعا_ملاعتممحرتملا ن كسا

 .نادوىال_بالانيدلاقنتعام_هدنا اوعو مه دراكذأ ىلع مها ةقفاومو نيدلافالت>ا

 دالبلا ف دئتقو ادوج و مواعت اش ناكىذلا كرتل اىزبايزتوهلن يبل اتاوكببلادجأ ةطساوب

 مسالا نيكرام مسالا اذ هين "الا نممرك ذن ببواعأ نامل سب ىعم موب نمو ةيرصملا
 توقأ ىاةالصلاهروضح لملدبط ةفايرهاظ فال سالانيدلاىفهلويدناكو تالا
 ظ اوهلدرك اسعة م تداد زال أف ««ىدساكنويليلاهرفسنيدهندلا وجوز ىلع

 59 ارت لماوبكاو ةيوطلاءانةصو ةينلا صال_خارهولعت ىلعذ_ةني>اولبقأو هابا

 دمتم اماطنة يوان روالا شويا نسح أن مزلانمليلقدعب اوك است دب كلا
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 اهضفود , ونلاذالب ىلع ةراغلاّرشل "هل. حرب دي ةدملاهذ#هءانت ”اقاشا ىلعد ©: 'ريزعلا ناكو

 ةءاصتلابنرووشلا ماكس ”شدج عج ورصم ني واسهني ةرامقلا باب#سأ لاصتال
 رك ايعنم قب نمةفأ ثلا هدم اوهو بورما هذهةران فرخ [د_هقهلناكو مادقالاو

 1 دال ناك" هنأقميه دمك نمصاقلاو مهرش نم ص لخل او طالخالا نممهربغودؤنرالا

 كيلاملاروج نمهخفدو مسهنع هعفراملم_ميولق يف هتيم تقل نيذإ ندب رمصملا ىلعالا

 و دع يسن و حيل

 4 قديح يحب دبر لي ب دبا يا مج جيح ههه مس د هي

 رم نحب

 دج اجيب عن يصحم 2 جبس لب سي نانا وح ا دسال#؟ هاما مج نا( يومك صوم مب بح مسي هع

 مجول يس ع
 8 / : وس ارهظنين نمالاءاولو هريس مهلك اريذ ايها هك مويلعم_(ميدعت و

 هلوخداةسانمةصرخهيداناكدقلو 8 حالفلاوجاجتلانههياعدوعبامفراهتلا فارطاو

 ١ راقي ل عقلا بلغ لقد ضبا ءاجتلا مولر ول ناد روسنا

 دج



 نالاع نأ همالك مخ متهفرشن ع عافدلا ف هنايحض رعي واراهج (دايودلا) ةزرانإلل |
 لواعيج اوت قلتقوأ هتلئقاما ىزراسلفدطقرغنعديلات اسوأ مدته شنك |

 هشاستاضو هنا ترق نمار او هتسارتةنشومتض رمز راب 0
 تصنسىتمدلنقىلءاومزعو«يلءاوقةنفلاشغيو هقهاركالااذع مالكم هزي ن كلو
 نادارأناشنلا طضوقدانيلاقالطا لعمر 7 ءوهامتتن مانأ دعى ئطمدعب 3 ةمرقلا ا

 تاكردلا عيمج ءارجادعبو ركسعلا مامأ ل صو داو ضكرف مهماطن نموه 3 0 ١

 اذهتاكو مهل هيصنو هماك أدق ناك ىف د_ه ىلع عةالطان صهأ قدانبلاريمتل ةمزاللا 1

 3 و اهووصف دهلا ىلع قدانبل 2 الطا نعالدفمادقأ ضعبب هتعاعشت صضفقدهلأأ ْ :

 5 ا اوبس ل لج اول . همي :عباب قا زاطأو ا
1 

 يل نمور ةتأدعن وناشيفلاناقت ادع ىلع مهلا 0 وأ 2 ا

 دقعمظتنانأدغب و هد اوجاك ارمهمامأ فو و ماظن الان هه رح هتتسض راعم ىلعدحأ ٠ ظ

 ىلع مهةداباومراوددرتن أ دعب ودشللاتييف هيل عرانلا قالطابم يلع ىدان مهءاستجا ا ١

 مهنم ناك امرفغيو مهنعو عين أن بلاطباكر ا فهيلحر نوايةيهوكاوعرسأو ضرالا ||
 0 0 كلادزل 9 1 .

 ا رمت 00 ولاعفالاه ذه مين ورب أقنن ف ةدع رسما قيل اء ني ع مكناو 1 ظ

 موس ةعاطلاةباغىفاوراص ىت- ىركستعلا ماظنلاب لدعم مهنمدعب عب لوانسسدح |

 مجرتملارهتسشا ةثداحلاهذهنيدو م رايس ارا او ال (

 بدال ايلا, ايدام ترزاشو كانددتا ابا هبرشنفايوروأ ىلا كلذ خلقت |

 داليلا قف هدعس م علطذئتقو دقو نمو هلا-عأ ةدوك انى ان ا ةتموغلاتاعتجاوأ| |

 نم ةعئامة دمع تدقب نكلاشاب ىلعد © هل ظإ روفغملاا ملك ىلءم .واهانج ىتاح لطىقذ رصما || ْ |



 هس

 00 اوبل هنقرفو فيس لدول ىلع مهي وقفءام دلا كف سىلاىدؤوت ةننؤلودخالو

 ا اًومَدِق ةقرلا كان تناك هؤارحا نوكماعفرطن كل ذدعب و لانه هولعت جيل دمعصلا

 78 ارللا نم ملح ناكو اان ىلع دمعت ةصاخل دل املا نمباشةئامهنر وأ ةئاسمالث

 | تودي بورحلا ىلع نودّوعتممهل ايس ةيركسعلا تاماظنلا نماو فرعي نع مهرواجامو
 || ءانوقأرّوصلاناسحاواكو ةءادلاجولثلامذعب و سكي ىلا ةكئاشلا م علايج ىفماظنا

10 
0-6 © 

 || ىدأ نودبمي مه سهام لك مهد يس ماوالني_عيطم اهءافخأ تاكرلا بر سءاعصأ
 ا نسي-يفهتهعباةيماظت ةقرف لأ اونوكملاشانىلعد هت م_هراتخادقو ةضراعم

 ٍ | داس 1 وراص مويلعتاوهتأاذا ىتحةقابنلاودادعتسالا
 ٠ ناد رسل وأ

 ظ ةولاو ”ةيركسعلاةيجلاء-مبواقفثديو مهطشنما ةيلاعلا بترلا هذه ىلءاواتصحبو

 | همالكز ادقاو ل .ةتسملا فمما تحت نونوكسنيذلارك اءللالاثماونوكمل ةسرحلا
 || ىلعمدخلا نمذ ةحشيعملا نواض ذر اوناكن يذلارخ "الا ضعبل قرثؤي لومهضعي ىفاذه

 || اورماتقدوضغبأف ليقتسملا ف نولانباملنب رظانريغ ةيركسعلا تان. رةلاوباعنالا

 1 (قامهد درب و همزع نءاشان ىلع م ع>رباع : ردوا تقول ممم أن منا ظهنماصاختمإ دب اومه هيلع

 || هيخأمجرللا ظن. نكلم يمايندأو مدخلا لفاسأ نيبمهرم نوضقبفةصاخلاهتمدخ
 || نيرقلا نادم موءمناك اذا ىحدغلا حايص ىلا هسف:ىاهّرسأف كذب مهنمهسحمدحأ
 || لئاذرلا عنشأو رئاكلاربك 'نموختةنايخواردغلتقلات مهل لاقو هسبلا ىنناسعمهيطاخ
 || ءاعدتسارخدح ان اهأ اذا لءابورو أش وح ىف دح ا هملعمدةيال ىذلا منابقلا عظفأو
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 || ناديمىفاهضرعتساو ةقرف ميلعتمأ ىحركاسعلا ميلعت ف نسخ أن أمجرتللاثيليلو
 || نيضراعملانمري_ثكودلبلانايعأ عج وامثاب ىلع دست ة ريض« ةسعلقل امامأ ةلايسرلا
 || همدع نمهحاخن او قمل م مسفنأباول ا اوهحا مدعي دقتعملا عورشملا اذهل

 ١  5ه#فتمىلاهالا نورية #ه+نماوزاص حاصل افذخأدفقعو ملا اوئرالف

 مهناطوأ نعممب رغتو مهدالو أذ خامس تاكل عو سماه هقول هنأمتومهفيو ا

 || ةمداعلا لهأ نموأ ارا لم ناكءاوس رص م باش لك ىلع ةيربجةي ركسعلا ةمدختازيصتو
 . ٍ مدع ءث ااه: مموفءامالك مملاهذأ نول و ءالعل !نوضرعك ات

 | ايس نوكاعر عورشملاانهنأ متو ريومالا مهيلعنو اليو عورمشملادهديفنت
 !|| نآرقا فاء اذنأو دب ركحسءااةرادالا ىفاصو هرم ىفبناجالا لخادتا

 ْ فينملاعريشلاو فيرشتلا ||
 دادزاف ةماعلا نيباهن .ورمشش مهو م-متدمالت ناهذا ىف ماهوالا .زبهنوةليءالعلاراصف

 نمأي-ثمهمذتوداوقلاو«افعلا حاته عزع زي نكسلو هل شسسملاهن_هىفمالكلاكلذب
 تانيرقلارض<راصمابقعدمحالام عقيماسعامتايقوهنكل اشايىلعدمت تاشناكرأ | ١
 ريمالان أى حو «ةشاحوهنلث امءاضعأ ةسيةبوانثاب يهاربامداوووه موب لكم سيب ِ
 ةعاطلاو ىركسعلا ماظنلا اشم لمت ىلعمهدّوعب وركسعلاة ودق نوكب ى اشايرجهاربا ||

 ذخأةنولعش اوك يذلاركاسعلا كل سقوط: هن و يور ام لك امج ةعاط مهم اسؤرل 1

 ديرتت نكن اهل لاهو كلذ ىلع هخعو فصا !مامأ(فدس)هارالفبغصلا مام ب نقوو ةيقدن ١

 كلذيرهظءلهراكحوهولثتمافك.ارتأ عمفمصأ ارخ ا يف ف قو ه ماك عساف لعتلا ١

 تابجاولا لت ىهوع اطلاوهلملانأم_واعبود فلا نمهسءمنيرضاعلا لمهقلا ||

 اذهىلعمانأةدعريلعتلارقساو شيلا ماطت مقت_بالاهنودبوىدن لا ىلع ةسضورممملا ||

 لاوذملا ||
 ىلا ىرسن ة نما هذهنأ ف. ىت مو نعاموهدايدزالا فذ 1ناكفرمذستلاامأو ||
 اتناكلمهلاتلضوولا_مئافركسعلا | ْ

 عدهم عمل عورشملااذواةمصاقلاو ا

 شيوشتنودبمماتاىلاةيدؤمملا قرطلا ذا تا ىف ةرواسشملاوىقرتللابصاخلا _بلجتامشاب |!
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 وتب زلاو مشل لديحابدتسلا فزافلا لابغتسادت اوةهيفائيصارب حو و

 || لصوالف ميظع حبر هنما يلعداعل هجارختسا ةموكسلس | تدزتلاوأوا نة هريسغنمرسبأ
 1 انتر ار" هلباشلرصمىلا عجو ةنافهتبحاصانمعمناك ىذلا كسلا لناوسآىلا

 و لكلا نأ ىأرادف نارءالانمادح أ ةدلبلا فد كاذكو هلال نيعامفركضمريسغ

 || داعم التؤمقاف“ الا هتيصر مان ل اقيلاضي وه عمجر تمداعلاىلا اوعره
 0 ةس رختاودب ركسعل ا هفراعما ميةرهلشب ةيرومأموأةفيظوهدنع

 ا | ىلآمجرتلاداعامل( سشيججا يظن وف ارتب ل١ د ةرعال | ىلا تاس عراد )

 || همقلباهتصتت نعالوهترومأمنعهلآ لو با-رتلاوةشاشنلاء اشاد م هلناقةمداعلا

 ا اهراس ب قاب كاهنكي واسترخ شدج نم طواضدنا 1 لاعو اتاي ريسهارباهذلوىلا
 ئ | : :رالزنمرانتتعالاو ماركالا نماشاب ميهنارنا ةلزتاقهناعو رشم عبج ىقهقزاععنيعتسيو

 تاكرملا ىلء بردود بش يجن يكتشت نمهالاو مزعو هسمزع ناك اعبرسأو
 ٌ 5 اكسنت داثك بر والازازخلا ن دو ىلعةتوناغلازومالاوذيركسملا
 || ةقزوبابلاركاسغلا ةضراعتالواو هبوغةباغنوهكلذتأو تاحوتةلاوتاوزغلا نم
 ا 0 وا الا نكللو عورشملا كلذ ل صل ةوقلا َنممويف تاكا دؤنرالاو

 ةضراعملانع ويلا مه ..هلةدئاعلا ارثكلاةذئاغلا ليلجلا عو ورمشتملا اذه مت 9 هنكعذ ةددع

 ظ دالبفلابتال !نمه روش امذ_فنةعداسعلا فقروصتملا شسخلادوجو عما_يسال كلذ

 مايا لكاقنأدسو تابت ونئاوقل نمثل وبامّن دوري دنا عرش + برا
 ١ شيال عم (اعأ) طئاضةةرظون(فيسإنيعو عورشلل اذهذيقنتفف دنا

 ظ - اعمىلعا وزمم انوقزومشانلا طاب سذتهنديعنربخ عاسشنأ درع و

 ظ ظ ا :ةالنو نو ث.لالخالاوءاطنلا مدع مسنلءاودّوعتامرييغتو يظنتا قى ذلا ”ىنجالا
 ا ريغم-وعز قعررضلابمعلعدوعتا_مثأنو رب ىتلاهلاسعأن م ضال هي كتفلا فاو سو

 ا مزغالؤلو ةنموعةعقنم لك انهاسس نور د عي ىتاا ةمصو ههنا ةاطسلا ىلاالا نب رظان

 1 واقملك ف: علا اوس 6-0-0 لعام 0 0

 ب . همني م

 * ا هه

 1 و



 ب

 ةموك اورومأهوددع_دلاءا سهأ ن اكو ةمداعلا اذن صاق اق نملمنلاتكر مانقىلا ||
 ركاسعلات يع ىتلاةشفلا ىلءاروصنمهدوع نيرضظذم مظعتلاو ليصتلا, لاي هيدا ||

 ّْ هقلاءاثناقأساكممتاسوتفومئاراصتنا
 ١١ موفاريشىارسف هدااولباقو 18م1 .ةةسربعسد 4 ىةريسلا ىلا لهون |
 هلياةطساوهثادعأ ىلءرصتلاوزوفلا نمهتئادان عارة موارو رمدم هياحرف اقل ذ |||

 مانأةمعةمداعلانيزتن أذن ؟مدقناك اان ىلعد_هترمأ ةيلئاعلا "لب اقملاهذهدعبو

 اذهبالافتح ا هيلع بجاولا ةنيزلاءادأبمايقلانعدلبلا ناكسنمدح شات رف ةيلاوت ظ
 سويا ةرهشوهنر شوهتيصن عاق_صالا" المو لتس ”الااهرؤن ا ْ

 ةعفادممهطو نع اوعفادننأ ىلعنو رداق مهنأ ىلع ةبيعاشسف تيد ربىلاهب رصملا | ْ

 فرشلاوةمذلا مهؤاسٌؤور ار اذاد الما نم مهرواجامنوكفنو يلب ال .امتااغنعدؤسالا ||

 ةماعلا ةعنملا ىلع ةصاخلا ةعفنملا اورثْون ور زعلا نطولا بحو أ

 نملكميفعمجا لفاح كوع رصنلا باننمةهداعلا ىلا اهرفتورمهم عام لخ دم أ

 اهدا ىتلامالعالاهسأر قوذ قهةءاشابميهارب|مسهمّدقَتيداَوقلاونايعالا نمةرهاشلاب ||
 ”الةتناكىلاءاسنلا تاوصأو ىلاهالا فو نص نيب ةءلقلا ىلا لبصو ىتت نيس اهولا نم أ

 تناكىلاعفادملاتاوصأ اهياعوملهتونوهملا هبكوممودقياراشيتسا/متيئري قاف االا ||

 ىفاشا ىلعد_هترهظي لوا هبونجملا دلبلا لامن م بكوملارو مءانث اةسءاقلا نمقلطت ظ

 دهاشد ىروغلاناطاسلا عماج لا هسحو ولد ؛ طةفمدإول لايقتسالان ؤكمل بكوملااذه |

 "هل_ة> نماهلايفاهراجتوةدلبلانامعأب افوذهّيؤرب عمم و ْزيزعل انييكسوا

 مهاربا كلددءد رهام مالقالا اهريط ست نعرصتو نوُهص اولااهةصونع 2 ا

 ةداعالا فناله_ءوجربلافتحالارك ذاندعأا ناو ناكرلاهلامع ارك ذب, ثدتو اشان|

 || شفتلا قذخأو( )ناو ىلاداعدنالوقنف . (فيس) مجيرتملا ىلا عجيرلو ةدافاوةرثأ
 ناو_أوريبصقلانيب تونطاقلا بزعلااهيلادد بشر ارب ىلعرثسعف ىرخطا معقل نع

 ها :ةرمهرغنأ اونو ةلامبع نأ ططتنعوو ةرككلا وصلا معتق توقايلقناوسأ )١(

 .(ةيقيفوتلاةحاتلا) - (4) "
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 الظ حاز واهدوةءكفواهزومر لف (1) (نويلويناش) ىواسنرفللاعلا لنا
 ْ 2 كلانهاعىلواو كلذبىحأ اوناكنبرصملا

 0 ءثحلاىفع اش هرافسأ ل عت نمحا ارتساوو اس لخداناف

 ةنيئاوصلالابجلا ذهل مف دج وبالهنأ عزاملاهداقتعابيسرخأ تلو هلسجال

 ا رملافادن_هجلأ.لوةنامالاوةقاد_صلاب هّيرومأمىَدْؤد نأهتسغل لج

 هل تدالعذلاندلا اذهنعتصللانرغواق رمش لاسبحلا نمناوسأ فنتكءاموةد رمحملا

 و اوسنأ نم هرفاسمم ىود_>ال اوةدئاةنؤدبث ل اناكولو رصم ىف ةعانصلامّدقتىف

 كم أ دقو هنعثصلا|ماسع هقيرط اشتغمرجسال ار هل | ىلعةعقاولاريصقل اًمممىلا

 ا َ الساةقامنملا ىف ةعقاولادالبلا ةماحالا ىلعمدوعت مدلةريخالا:لخرلاءذهءاوق
 || ذهن ذفكوكنو نهنتنادح ورث داك تح هلع ل_ةثو ةوارساة فش بسب ضرملاءارتعا

 مدلل ارتساف | يابا دلمالا وق نكلوهرافس أ ةعاح للا

 5 ناوسأ ىلااعحار لفقوهاوقهءلا تعّجر

 انا مخا ٍُك ارسم لطبتنأ كاذو لطم رمصملا شدحلا شن أةدملاهزهءانلاأ 1ىفو

 نترك اعرب رثأد ارأ احلا قب رطىلا نم الاداعأو نيساهولاة فش لصأتسا نأدعب

 | |اكزل لرتف تاونسةّدعترقسا ىتلا:هاهلا بورك ءذهمان' ًااهودناكَىَت اباصوالاو باعئالا

 ظ اسوي ؛رصمىلاةدوعلادهشد>ن مءاس ىلا ه هاو لسرأو ةدحىفهسعفادم

 أ قي رطىلءاهتموريصقتلا ىلا ار م ةذج ن مدشج نم قب نمهعمرفاس عرجالار ءلا

 ْ رحةنيبذ مف عيراتللابر دمزيعتو .4٠*١7 ةنسنويلوبماثويسملاريهمشلا لا علادلق (1)

 انا ادصتتمدقواهيلغتشافةعدقلا هب نصملا باكل از وز لح هلاسب رطخاهنقو نمو 1.04. ةنس

 ةدومدسبو .هعورشم معَ ص مدالس حاس 64و امل ةنسفو( ىبداك ) ىلعلا عنجلا يلا

 | سجنا بكا ازي# | ةنسفونوىواسنرفلا يعداكالا ىفاوضءلعح

 مال اسوماو ةيمورحأ فل أو مهب كو مهناسلو مسهتنايدو مهنعرات و نان صم اءامدقوةنعارفلا

 اهعيطو ةفيل انموخلأ مَع هنومدحب رك ءاقملالا شهدا. لهأ هل لعجدقو عدقلا



| 

 فرصا ةهزاللاةيراذالا تآ ارجالاو ممالااشابدتهملع لمس ئكاو همام ليقتسملا ||

 همزلراملك هئاطعا,تاهلارئاسيلاةديد_ثلاسماوالا لسرأةرملاولاملانمهمزايام ||
 ىتحةعرسلا ةياسغبهناسباط لك صتب و ىدوصخ ن ذا لعلوصملا ىلا است انودب ||
 رى ةرهاشلانمرفاس:لرلاهذ_هىفهمزابام عج هل متاملو هرغس نم عئامةمتنوكمال ||

 ةايدمىلا ل صوف ةعارشلا ةموكسلا نك اسضىدحاف م4 ةنسوياورمث]

 ناكوربسلان عمتقامءاونأثودحمدعوهلاعّشلا عيرةدعاسلمانأ ةمنامتدعي طويسا ||
 هاو ديفا” ىفهلانسمنوكمل ةءرصملا ةموكللا ىرو أمد ءل-رلاهذ#هىفدسعم |

 نطابفوهّيرومأمرهاظوهاذه ةقاشلاتاسقعلا نموايبس ىف هيرتعيامهنعاح ضو ||

 ةنسألا لود[ ينسق سدا عدرا دا ةيشْخهيلعاسقا صنوكي هنا مالا ْ

 نأ نكميل_هو لمعلا ىلعهنردقموهنءافك اضيأ ىريلو ىعأ فاشتكالةيرسةيدومأع ||

 لو ف ىترفالا طغلا ىلعهميردتو ىرصملا سخلا ليكشنك ةهظعةموم هيلعلاحت ||
 عابطة فرعم ىلع ه,ةناعتسالا ىلعامزاع اذ نمّرسلب هياعصتساىف (فيس) ضراعي ا

 مهلاوخأو مهدئاوعلرباغمسعأ ىندأهنمل صال ىت-اهلهأ قالخأ ل عهعالطاودالبلا |

 ةيشردااوةنطوأ ا

 قد هاشن أد ميذئتقوتب رصملاة موكل ادوذحناوسأى لال صو ىتءارتاسل ربو |
 ةسطةئم د ماراقب ولمنلا غض ىلعةدوحوملاءامدقلا ندر صملاراب“آ نمئاعتلاه قرط

 لا.عارثاىفاهتفرععاروروأدهعبزةلنيتاسلا راطتأ مطمتقولا كلذ ف تناكىتلا ْ

 ةيواسنرفلا شو.حلادئاك تربانود عمرمصمتنأ ىتلاةيلعلاةيواسترفلاةنعللاتافاشتكاو |

 ءاحن أر ئاسنمرصم مْونءالعلا تناك ذا ترقلا اذهلئاوأ دال بلاهذه ىلعتراغأ ىتلا |

 كاعز
 راهنت

 | اهفشكتنأوذيالة يفخر ومن ييعتلا اذهءار ونأ اناليدت نط سقا فقوأ ن مصاوال ْ 1

 مارال ا وثداوملا ١

 نسما نيغلاربرقردصلا ح رشئمدو دل اىلارغسللًاسهتيا ةرهاسقلا ىلا هستعاس نمداعف

 ضيق يتستامستبش. ىلا (رصسامدقنا بنز ةيغيلس و رولا باكو ا
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 ل ارغث ادصاقت هّتءاس نم ماق(اشان ىلع دم صوصخ باك هنو نمناكو) هيلا

 الانا نيني واسنرفلاةطس اوباشاب ىلع ت ىلا ب در: أهمأ !لصواملو ةرهاقلاىلاهنمو

 ٠ الخ ىف هنمرسفةسا ةيصوصخ "هلي اعمل اعف 0 رودس ىدتا :وكلاباّكدملامدق هدررصع

 د 0 ةورادمبو رميا لنجم دم لعن مدت حد حق نوع
 حرشنم لبقفهمدذقشب ن أه يلع ضرعءالولاو ةقادصااو ةماهشل اوةعاصشلا اهلالخ ف

 00 يباب واسنارف ىف يلام لان تح لومأمل غواسإمشتسردصلا
 | نو رباصلا لاي اماريثكر بصلأ نسح دنعواربخه سمأ ةيقاعتناكف ديدشلا ءانعلاو

 | هالو هعضوم]مدقناكنيساهولا لع ةبرصملاشو.حاراصتنارصمىلا هدف داصو
 || باببلابلط ىلعءاش برعل ادال. هته ىرصملارطقلا قركلمدطو اشان ىلع دسم نأ
 || مدقتلا ليسن تكلاسةزادلاو ةعانصلا تناكودالبل اهذهىةدايسبلا بحاصملاعلا

 ش | لتر ىتا لماعللا نعالضفدالملافاتكارئاسىف تاتي روف هئاشن ا دغبامسال حالغلاو

 ل ريل اًةوقلاتناكو نايسنلاا او زفالمهمت الاىلاةدهاشمةقاباه رانا

 || يروالازارطلا ىلءامظتمو است ماشدجالا ايش تقولا كلذ فر صم صقنتلودادعتسساالا
 ال ةظراعمل هعورسشم جيل نكلو اًشاءناملسم ىحت قارا رم كلذ ىف عرشدقناكو ديدخلا
 || نيو طعالاداوسلا نوكل و هعضومىفكلذركذقساك هلدؤنرالاوكرتلارك اسع

 ظ 3 م١١41 ةنسثرام لأ ةعلقلا فواز رعيجبل تق أدعب نماك رم ناك
 3 : منع مغ غراارهضا ارغاذدمفُل :ومهاالذا ىلع

 [ذفنت نات ىلع مزع م-هرطاخةاعا سه ىلا ياسا متن كيلو نيس. اهولا ىلعرصنلاهلتاملو

 5 برغل دال قم همر هرثكلا لتقتيحذيفذتلاقءوضراعت لو هوعنامي ل ههوهعورمشم

 ةرباثملاوةعاصشلا نمهمفهسرفناملعورشملا اذهاذفنملاوهنوكل (فدشإ) مدختساف

 رعشبال كلو ةسدأوأت ناك هيّدام عئاتولا لوهأ الو عذاوملا مظع ًااهدربال تلا لامعالا ىلع

 نم كانهدج واع ثيل ةيليقل دود لا تاهجىلاالوأ(ف.س) لسرأءدوصقمدحا

 الهنم (فدس) بهف تاهملاك|ةناكسضع:مالعاىلءءاني ىرخلامَسفْلا ن داعم

 لاثتمالا نعرتأت يل نكل ةملعلا لئاسملا هذ تهل ثعماملا ىندأ هل نكي ل هنوكل نيمعستلا

 | 7ك 0

 دندن لي يفيدنا نضوج ام: يعتسو ايومر دي ردسوحبب د صصموحح ب هجبوو تك وجب وووسب سحر ع وحب

0 



 فيتا اتناك ذي ال

 م11 ةتسليربا .١ فكلذناكزاربدمبزعلا ىدحاىفلدواهكرتفذاللل لدملاو ا
 داعفةجردلاو ةسترلاواع نمالو أ هيف ناك اىلةبسنلاباهتراقتلسةءيظولاهذبمب نضرب هنكا ||
 هلا نمغابولاملا نمهدنعناك امدغن ىتح ةنهملاهذسهىفل زي لو ايئاثلويشلاةداجتسملا ||
 .هنكس ناكىذإ |هلزئم5ُ بأ عفد لعردش لهنا !

 تابرعل انمهدنعقدامعان سد رابفاهءاروامتاد يس ناك ى تلا ةورثلا غوات نمسشانو ||

 هلهنامرغ مل اطم نمةمثخار ند ةّدمدع دنعمافأو (نويازةنيدم 1لالحر ءلوبللا و ظ

 ةعفارملاهنودّد بو هنوفنعي و هنوبلاطي اوراصومبلا اويهذهناكعاول عاسإف هانامسهتقي اضمو ْ
 ىفكلذناكو ايلاطيادالب ىلا ةرجاهملا ىلعمتلج ةديدشة قي اضمدوقياض تكا مالم ظ عا

 اذه هفاتئشبنوماة ني دمراح دحالال مع نالضةنيدمىفماقأو 4 ةنسرئاوأ |

 ميظنتل ني وابروالا طابضلا ضعي مدس ن أدي رن مهل هاش نأأ هغل, ةّدملاهذهءانثأىفو

 لئمىلارغسلا ةنكمالهنىأرنكلو كلذ ف بغرةديداس اف روالازارطللءهشوبج |

 (روبيس ىد) تنوكل اىلاءاطخ ل رأ مهم أ قريت ةهظعة صو نودبدالبلا هذه |
 | تنوكل نمهسيا درو ىت-لئالق مانأالا ضعف ”هلّمسملاهذهيفةدعاسملاهبئمبلط» |

 دوج ولرصم ىلاهبجوتلاو معلا ىلارسسا نع لودعلا4ىلوالا ناهسيفوريذك باطش |
 نيمقألانييواسنارغلاهبىدوبلسر أو هندعاسم م يلع ل ست اهب نيدو نر غلا نمنيريثك

 رفع ىلعدوعي ام لكل عىفذئتق واذخآن اك ذ ااا ىلع دن ىل اهومّد يل ىرصخلارطقلا ىف ا

 ذافن ا ىلعهدعاسي نملك لبق, ناكو لدزما عفنلاو يهلاريلانمهلانطواهراتشاىئلا ||

 || ةلصمىوسأ شكلذىف عاصر يغناكس نج ىأ ن ملممل ازيح ىلاركشل از نم هتاعورمشم ||
 تال الكم هب نيعتسوو تاياغل هذه ىل الوصول بناجالا لمعتسي ناكهنافةيرمصملادالبلا.||

 نيدولا تشو تابلاتيسالاو لمايعملا اوسراد ملا سسأتو لإكلاجرادمىفهداليمد_ةنل ْ :

 "اقع آل ف دعشنة جر: خفف كح ء نأ دعب روج عاهاكم

 نب رصملا نمأ شت مست هترادآ يس سلو :ريغو ىزلا ليهستل عرتلارفحو | ا
 نءم حاكم ىلوو نييدنجالا نع مهب ينغت_تا مام لا قح مدت -عنوموشبءافك لاجر ا

 ا دوس ىدتنوكلا تااوججلوصودرعجو_(ر صال اسس نايس ومن



 " هركسعتهيلا مم ذناف. | و
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 0 تناك ىلا با لماوعممل اهتلامأو اقر عش لد هناراضتت ابل انىفماناهتكر راشمو نورخلا

 ىرخأ ةهجبنمنويلانيلا اعتنالا او كتداك جااركاسعل 1لم .هوةسو>ن رمق و هر

 إو هلم ل اور م ةدهاعمن اثيحهقدصيل هيلع ضيشلابهالار داي ربما هغلبالو
 لعرقت هندقم ةموكح نأب مز لو تويللبان ىلااوزاحخ يذلا طابضلا ةفاكل نامالاءترقأ
 ظ 0 و حاربلا هيلعاوضرءهنالخو هناوخا3ّأعممدلب نمحربن 1 كلذلف هذفتتلوئش
 : | لق يرنأةسموكح ل ءابقلالاو اسر :ضرأن مح. ورخلا لاجرلاو لاما نثةيزاي ام عج

 هرفس الق و ١م66 ةنسسطسغأ ه موفهسيلعضبقىت-قيوكلذا مم
 هياعص,ض عباضي ا هيلع ض رعو_ءاعمكذلاعاشالري راندي دمىلا ةطرشلاراغتأب ار وهم

 ْ ىنااّمالااذهى ًاءنأةسأ الا هس هتغتكاا فارق نمدوتربت ورفالا نمةونعهوذخأب نأ

 ط آفا تعبأ بي نصسو ميزاب موال ةلاذنلاونيحلاىلاهتسن امير

 '0 اكدر ا رابفاك |فاهعورت تعش( فدس)ا هيلع ضرما ناكوتت وقهمصع

 هيلعمكشكلا ب :رهلا عم ابخلا ىلع توملارث اوكلذ لبي لف لتقل نم (ىف) لاشراملا

 1 ىقعشاخ [م18 ةلسرسد ١ موف مكمل هبيلعدفت و صادرات سر ما دعالاب

 ٠ 1 : ةوانشغمةرصن ىلع نمالا نطو لكن مهيلعافوسأمهتعاصم طر ةوهتماهش

 إ هنع ةعفادللب نيفاكملا نيماحم ادح أ ماكةعفادملاوةعفارملا ::اهناانقدرك ذن_سحاممو

 ش ثوكلا واسنارف سا هناله_تةك اهعام ءوع ةيواسنارفلا نملاجنا صاصتخا مدع بلطو

 .[| لافو(ىف) لاشراملا كلذدنعماقف انامل تقل واس ارفنءتنلسا ييفداو ىتلاةدلللا

 ||| ىذلا ىدطو نءاس تأ شع أن أ ىلعهرثوأو كلذك توملاذوأ كاو انواسئرفلزأ ليلا

 ظ ا هنع عافدلا ىف ةئلاغعلا بت لا تلو هام تح تال ظتساو همق ته رت 1

 | ا اوخدلادارأ هنال قمر هد سامه دنع نك ا اولاطاف مس قاض(ىنإلاشراملاتومدعبو

 | ليشإو و المسك لذا دع لف نوبلب اندعاس ىذلا شيحلا لحد هيفا أى ذلا شخادادعفف

 || لويدناىةراجتلابمالارخ ١ لغتسشأروطاربمالا هغيشتلاضيأ ةموكملا لا صمىف

 ]|| ةقفنلا ةرثكن مه لعادوهتءناك املك لذنمهحي رذفك /نكلوال لقا يف سخفتانرعلاو

 لاو



 هو 3

 نويلبانعسيرلوسيرايشويحلاتلخدىزلكنالا (1) (توتمضاو) مساتدلشتا ||
 بكرفةيردمشويجا فارفف قبب ثيحهئادعأ ىلعروهظلا نمهسسأيل يلستلاالا

 هللفن شو ورم لا اليدصتو (نوفور ولي) ةامسملاةئسقتلاوملوي 1 أ

 ىقةعقاولا (هنمل هتناس) ة :رب ىف ىلا ىلا ومسسف ةرهدل اهناخ نكل «_ممب اج تحت ا

 ىفه.حن ىضقن أ ىلاتاو:ست اهب ثّكمو ةراماةةطاملا ىف قيطنالطالاسونابقوالا ||

 ليكّشتي رسم نماثلا(سول) م أ ةعفاولاهذهبقعاسنرففنوروبلالوددعيو اذه ||
 هتبراحاوسيرأن يسنويلوانىلااوهضاانيذلا طابسلاو داوقلاةك انف رح سلم[
 نهضنمناكو .الاشراموالارنجرمثعةعسن ىلعةسرحلا ىوعدلاتءقأةهياعضبقلاو |[
 اهيفرصتتاىلاةدلبلا ىلا ةيسئاووكسمسنربب بقلملا (ىن) لاشراملا متمتقمىفوءالؤه |[
 ةعاصشلا نمهرهظأك لاشراملا بيس رصنلااذ_هناكو ةيسورلا شوكلا ىلعنويلبان ||

 امذكا ةئسوبأم هأإ

 هتبراحت نونزوبلا ةموكح هتلسرأ لوالاهاغنمنمادئاعنو,لبانثاكملهناهتكاح ب سو ||

 نونفل اماعتو فرشلا هثدخ ةلئاعنمادنالرا نتادمىدحا ىف. هنسنوتحاوىد كوداادلو( )|||
 | ا/1/ ةنس فا مزالمةسسربىزيلكتالا شدحلا ل خد متاسنرفلاعأن م (ريحنا)ةسردم فة رحلا

 ةدعفرهشاو 10/1 ةنساهلاماءارادمكح نيءىندلا لسلودروللا هقيَغش عمدنملا النسر أ مث
 الوأاريبركسنيعتو مومملاسل+قاوضعبختتاو 18٠.6 ةنسا رتلكت ل اداعمبس حتا |[

 اهتيام لاغتربلادالب فلس سرى لا ىزياكتالا شيعللادئاقنبع ١ م١ ةنسفوادنالراةموكحلا|
 تاعقوةدعد هاب ئالجا ىلعمبههرك ًاىحام مسا مه ,رثأ قتقا متاهتعنمب واسنرفلاءالحا نم كمف 3

 ىطعأوه عيفرلالاشرامةيسرلاقراهلحالو ١ م11 هنس وبزف © ١ ىف (اروتف) ةعقواهمهأ |||

 سي زايخلا هحوناهتعنملاهلخ د لواسنوب (زواف) هني دمرضاخو(هسيخ ر) لاح زاتجتام كودابقلا
 دهايروأ ةلاحتر وستتل دقعىنلا انديفرعؤم يفارتلكن ا نعاسثان نيعو ةىملوأ لودلا ش ءوي>اهتلخد نيح ||

 ليقنمنوتمتلو كودلانبع م0 5 ةنسثرامره ىهافتمنمنويلونان داعاملو هي نويلواطوقش ||

 ام16 ةنس وم ١8 مورلرو ف هيلعرصتنافنويلبانل براحااهشدحلاماعادئاقلودلا عيمج
 | 861 . ةنس قودوةرمربغلنب تور تارازو ف لخ دواز زعم اعو هب ركسعل ا لاسعالا لزتعا مت

 || رتاسؤف هلهتم>اصمو هتعنرك ذتهعمل باتا هنكل كلداهلافرتعمرفاسفاريسأ هذسأو ||



 2 2 غلا لخ دي ناكف (نويل)ةنيدم ف تويونانءارمصنم طعأ نم مجرتملا (فيس)ناكو

 ةدضءملاةموكمل !ىلعم مت راب اوىلاهالا جيبتل ةيموعلا تاعمج اةفاكوت ارئاسلا و

 احب ةيلاعلابترلاهلا قرا ةوركل امانتقالاءلطهنم كلذ نك, لوةمالاو نطولاءادعأ

 هفىنجالالالتح | نمدريهطتو هنطو صالدسا ىفهنم

 ٠ 0 واججاتوك عمو لجرةئابعستالااسنارف ئيطاوش ىلع هلوزن دمع نويلونان عم نكيلو

 || طرفاءهرحءلقعمدال بلا ف لغوتلا نمثويلب ان شخ 0نوبروبلا ب رح نماسنارف
 || لسرافةنصحلاانارقندمىدحا(لب وني رج) ةئيدمنمبرقىهسأب ةوقو هتعاص*

 ٍ هن اراطدونحلا نأألا اريسسأ هينانتالاو هتيماحونويلبانلاتتل يما, ارك اس عءاهك اح

 0 وع تعتقل ب ةدياطس ىلع لفل مثالا اهدحمت رك

 ثرامر من معساتلا فايف م ظ

 أن اهل ارهظو (نوبل) ةفثيدموحنهمدقتىفعارسالانوروبلاةموكح تأراثلف

 اورد) تنوكلا (نوبل) ىلا تلسرأ نويلبانىلانولئامواهل توهراك اَوتلاو طامضلا

 هنم ٠١ فمهضرعتساف ىركسع فلا رشعة سخن نمَماَوملا| ميماحدويتمل كمل ااخأ

 (تويل)ن مرفاسموتدعاسمن مسيو 7 ءاباسا لمملاتامالع مسههوحو ىلع ىأ ارالو

 اهل دفروطاربمالا بز زاب الادمان ناعأ هرفسدعب و رهشلانم ١١ ةهدصق

 رابادصاف ه_:هرمشءثلاثلا موملا فاهتمرفاس مد سفن مومل اءاسمىف
 1 ١ >دوءارهزلا سد

 ن هر وره ىقهقوعيامفداددنا نودىثرام 35 قدنملا اوىلاهالا فوةصْند ١ اراهحت

 - ل ا ب ع ب سب بج ديم - بج دس يوسوس هوبج مح جرم د هيي

 || عهسواهياوضو(نويل)ة نيد م يفةب ركسعلاةقرغالاماعادثاه (ىثور)لارتخلايعانو

 ]|| هأفارو هيرح ناكر ن مض هند يعم كلذ ىلع هأفاكن ويل انلةدعاسملا نم (فيس) هانا

 || ارياكنا شوبج هتمزهواليلقالا ثلي لروطارممالا نافاهب ظل هنكلو ىئانزو سرا

 ة ةاولاءذهدعيو عمإو ةئسديلوب ١8 موف (وارو)ة عقوق ةدحماايسسؤربو |

 وعرب 1 1
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2 2 * 

 2 ووسام رنج طع وكس ومس زا 177 لاكن لين" يي وج شاقل ق1 7 ني وتوت 7 يق رت داب ذيل

 ثوملونانر فاسو (هملإ)ةريزتح فضه لوالدان امين وةلاةدسالا لعنويلونان مهرابحاو ْ

 بقعأو (واينتنون) رصقشوحقهركاسعاعدوم 1816 ةثسلب ربا ع. ىف

 7 لا ملىتلا سي زانقني دمرشعنماسل ايوا لوخدمرغس أ

 هلبناجالا

 ناعم بوركجحإانماهعشامو بورحلا مهنمىلاهالا تقافأو كل دب رطا ىهتناف ظ

 ةأطو نمشلوأم هرخ .؟نءمهؤامةهيفناكو لو لاتقاار ارمساثو رثؤ ود اولاك ند َقاَسَن رفلا|

 دوحو لمت طولا سحَو ول تارورتقوالو تالاحر هدا نكلو مهضزأ ىنحالا |

 | ىماسلا ل الةّتسالا ىلعل رم اللعمكلاموأ كاسة فصرهدالب ىف ىنجالا

 8 أدمعب رو كلة ناك امر 0

 يعرب. عع

 ىدياغلة يثجالاركاسعلااهدضهثةموكحةمدخ:ف قررنا (فيس) ضربلو اذه
 هدلب ىلا عجرف رمش ءن ماشا اربول بازحأ نظن ناك اكهدالب ىلع هنرغدوعري#كنال سفنلا

 هذه: نءمهتسفن نواس وهننو* 5< اوناكتف نيعشم هب راقآ ًاوهودأ ناك ث يح (نوبأ)

 هرك ذنثد حت ىذا! لجرلا اذهنم نفق تاسوتفلا رم هتلارام واسنرفدحترك د دب ةبصملا

 هادم نم نويلوانعوحر رخو هافا وىتح .نادلاو ىداقلاهسأب يشْخو_ ناكرلا |

 ىأ م19 ةنسثراملوأى(ناك) ةنيدمنمبرقلاب(ناوج) عل ربلا ىلاهلو أ

 : رمش أ ة ريشي ةروطارمالاةكيرأ نعهزانتدمب || 1
 .... را دارا“ 278013 فد د11 + طفح تفس تا 7ك 30 ك2 انتنإلا + وج نتج 717# جس وطحن ا فلل تدجلا ةدك “ا

 ةموكح ىلءىلاهالان وك باو ةفطو ةرفطملاه شوج طامض عمت هن دوءربخ عاشامو
 ةيصرغأ هرم ءاناوروأ شويج ىلعهرادتناونويلوبان دعت مممورك ذي ورشعنماثلابول أ 1

 اوناخ و نارفكلابهتمت اولماف نيدلاهداو وك 5 ضهنهناخ لد السعتعز 2 لهنامبهل نولوقب و 1 !
1 

 1 ىذلالاملاقايحو ايدل فاعمط مهينط اوملالذا ىلع تناجال | اودعاسوزب ,زعلا هبهنط ||
١ 7 

 رس
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 نطو ةمرحالوةمذالو فرش ةاعا يم نوديهداسنك اف هى

 ٠ ) )0(ةيقفوتلاةحبلا) ه 5
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 1 دع ةلسدتو ه فيلا" مزالمتنتر ىلا مئايسورلا نمهيدوع دعب ش يوان اةينر ظ

 هئاسؤر نساننل !قوساو: ماعم ةئسراربف ١؟ قف(نزوإ ةعقوفرمتثانأ
 هنارقا نيب (فس) رهشادقلو ةيضاقلانوكت تدلك ة نعط رب ةعقولا هذه ىف نعطو

 هنال سقتروام اريمالاالو دريمأ ا أو سي ردي زبال ناكسف شأ اكلاتاس ىودودنل اوةعاوشلاب

 ةبيرغةثداج» تعودي و الة مولى ثذعال نم بوللطملا بجاولا قير طفاكملا سناك
 5 ةنسوام ع١ قف(نرتو)ةعقودهدهناكادوهشيطتدارز وهسأ وق ىلعل دن

 ا وطاربمالاهادانف( دونودنوميل) (١)ف ةرشللا ناشدت اوقحسا نمةمماه ىقهممابتك

 ]| ناشددلا هلوانهمامأريضحالف هنارقأ ىلعهلاغب رمشتهدبب ناشدنل اهداء فوغضلاا مامأ

 0 ,هزكرم ىلا هجار لغقو وجورج اف هئاسؤر سهاوال هدام: ا مدعو شدط ىلع هلام وم

 ةعابجشلا نم( فيس ريتش اامالوللاكو كلذإر وطاربمالا بضعف ناشدنلا /ةتسينأ

 ءازحناشينلا اذههئاطعامدعيهافكوهنءتوغع قكلوهيتشطيل

 د اوأقاسنارف ىذ اراىلاةدحتملالودلا شح ل-خدددهنار ةنعاض ا زاتما مث

 عافذلل بوطلخا ماصتقا نب ءرخأّنالهناودنانح ةٌوقوهتعاصت ىلع لدترومأةثع 4

 نآكلذو ةينطولا وتلا هنزفتساوهسأر طق ةبحلا هتك ح لس زالكن أش هنطو نع
 "|| نعدعيتال ةيرقنوات<نيسورلا قازوّلا طاب_ضورك اسع ضء.ن أه سغابا-1 هبال دئاق

 د نابلطوربلا اذه ةقيقح علطتسن ادار سارفةثالثالا فوه دركسعملا عقوملا

 هعمسعتساو (فينتسإالا هيلط بح لق فاثكتسالا اذهل هسفنضّرعي طايضلا

 هئاسوراسر كاذب قتساف قابلارمسأو مهضعب ل :قوؤدعلا ة طق ىلع مههونارفلا ضعب
  ىلءهأ زهق ةرغلا هذهدئاق نا ىت- مهني هيزاتماوه_:مد هوم ىلعهلم-و-دمو مهتبحتو

 ]| وير و ةنسشرام م ىفلوأ مزالمة تر ىلا كلذب(فس) قرو شدملا ةيقب مام هتعامصش
 رسل ثياب لن كلو هقرب لم < تفاكؤرشع عدا ارلا ىال“ال ا ىلا ل-ةنو

 ش |

 ءب.ناليقالو االصنةناكنحخ 1م. ةنيس وام 14 قتراوهسساناشياوه (1)
 ٠ لكل تاموكملار غنا بت تارت ة دعنا شيتا انه لع رطدقلاولوالا نويلبانب بقي واد وطاب

 انوار وأ ىلعةديدعلا مسن راس م يراني حسن صازخ
1-00 - 

 هرورَشو



 3 ةستصتتلا
 قوظتناو 1م ةنس رفوف فايئاملا(رفوناخ)دالبىلاميالأر قاسم عربا .ةنس

 نيب واسنرف نيام لتاقمفل أ ةنايقسنمافاومناكو ايسور ىلعموحهلا دعما شدخلا كاس ||

 (نمدن) رمتريعفاسنرفل ةعضاخلاا بو روأ كام ةفاكن ءمهريغو نييئايلاطياو نيرناملأ دا[

 2111 (ريند)ر تو ١816| ةئسهسول 2غ. ىف :

 ةعفادلا نودي ربالم مم اك لاق نودي ةيواسئرفلا شورملا مامأةرقوةتم دست ة يسوزلا ||

 قزيسإ واسنرقلا اوعمط» تان مب اودارأ هل ب حالا ىرقهعلاهذهتناكا امو تطوْنَع ا

 دقلو ب دئالو بعتالب ةغجرلا طخ مهفانوعطقيمت ةيسورلالوهسلا لخادىلاكوخدلا |[.
 (ؤكسوم) ةئيدمل صو ةيسوراادال_لا ف نويلوانغورو هسا هسه تن |
 )١( (ىلاشيراحلا)ساديلخلابستناكى للا (اووكسوم)ةسعقوُدعتةونءاهلشدو ||

 اراسيالنأ مسمن ىلع سورلاف1نكل (م0 ةنسنريقبس .« ىف خيراوتلا ف
 ءاتشلا مث كملا ذ نيح نيب واسنر فال رست لواهو قرح ند عبإلان يد واسنرفلا ةئيدملا

 رارحلاش ملا اذ هتدنٌوم كرام اهلةرواحن ادالبلا ف نكمل لو ةميردملا هن هلخاد

 ةسعباتل اداليلاووكسومني ةفاسملاتناكو مةتاعور زم ةفاكاوقرحأس ورلان اوامسال |
 ل-.>رلا ىلع نو.لؤلان مزعاهتم ةرخذلاونؤملابناينالا ههلرسستي موةعساشاسنر ل

 نموأدربلاةَدش نمامإ هشيج نم مظعالا داو سلا كا هذاسن ارف ىلا عوج رلاوامسو رلانم ظ

 لؤأةءقولاهذهتنكو فصنلا نملقثالااسنارفلا دعي لو مهءلعقازوقلاركسعت امش ||
 ىلااضيمجرتلا قردقو ةمئاقاهد_هيهلوقيلىتحدراسكتاة-هقلفو نويلولان مخ لوفأ |

 ناكو ١84110 ةنسايسور كالما اتم ضةريغط# رقب 8 ةنسلاش د املااذلهداو لل

 , || رهش ا دهشوةنس ١١ هنس غلس [نيح ىلع الا ا ال تا للا ام
 لارنح)ءاولةمترملا قرتور شع نماثل نرقلارخاوأ فابور وأ لودواسنرفنءتلضح ىتلاةس رمل عئافولا |||
 نيثالئالارعلانمغلس 4 نيحكلذو 1014 ةنسفقيرفةبترملاو 10745“ ةنس (مماعرفدا]'
 نويلوتالاقتسااملو اووكسومالىدسنرونحنشلاىد كود قلب نويلوانر وطارمالاهمقل كانو / [ 8١ ةنساووكمومةعقاو فسورلاى عو | /١0., هنسنجشلاهعقاوفنييناملالا لعرصتناودنس[ ||
 ةربزح نمهيدوعدنعن ويلان ىلا مضن ذا هنأالا (سنارفيدرب) بقل هحتمرشعنماثلارب ولى ؤنو:لوأ 1

 (111 ةناهيزو( ووو روةستاوفزوطاومالا لانا يركم وسل 01 ١
 ١816 هنسريم“د / ىمكمحلا هيلعد قو صاصرلا:انمرمادعالا هياعمكحو | 1
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 دعانا 3

 ى |. 0 الو ياو نوط مطرف لوصف ىس عئاقولا ىدحاىف
 ىالأرسمأ ناكو هنافدص د ىلاهزدرأو نسل نمدهجو رش ىفهل ليف هنعوفعلا

 < قكلذوى ءرشن ةغصردبالأى لل بقفايلاطياف كاذذا نيدوجوملانيبواسنرلا
 | ةقرتيلتطداو مساع (فيسولا») دهعلاكلذَن ةانمئاربغو [,.107 ةنس ونام

 الث شدا لخدن دعب ئئاب 7 اد : لعلهص>ىح هلادعاسمدئاقلااذ_هلزرو

 0 اي تاير ضر أرب .7 ةنس هلون ؟ ىفىنعأامو

 ع :او أ ةفاك لاسعتساقامسالهتءاصن قوه رطتفهقالخأن سحو هفطلل ش *دحلا اذ ده

 # 2 هنارقأب واقف هاهم سرغت تناك نوقوةحلسالا

 نا 1م. ةنسلد هربا هنأ كلذوةتمدعبالااهد تبول ,طعأ تل اهتمت ف كزنإو

 ىف لآ( ) (متنيم)ةنيدملامثىفاركسعم مجرتملا هيفىذلا ضداسلاىوانرفلا ىالالا
 (فيسلسنا) مهنمدنحل ان مدعي درآىالالا اذهدئاف لسر أ ةنسسلاهذهنملبربا ٠

 ناك ءادعالا نم نيك ىفاوعقو ىت>رب .ريلا قاولغوتف طاضضاادحأ ةه اتحفاشكشمالل

 لقوم اف طقسف ةرمملان ةلاهلا ةطاحاءا عال اهب طاحأفةص رفة هذ #ه ىف صير رد

 عئاقولادوضح نم كلام .رقهتجن هنا ل_ةقند سعى :ران قاطو حارحة الشب صأ

 دالبملاو ةرمسالا عمر يسو انيبمارصتةيواسُعلا لعنويلوانآهيفرصتناىتلاةمسهلا

 مات غلبالو هقن تحلي وطنمز يلع ضي لوم>اربتدهضثيح (ايراكنه)

 | ار دفكال ماخ هيام هلماعب ناك رجلا« يهأ د ا ةمنخ ىف لح دءافشلا

 اريسأن نسما [تادعبالااسنر فلا عوجرلانمنكمت مكاو رسالا قبر ف برحلا
 ىلاق رتواسنرفلاعأن م (لوزيف) ية دمىفاركسعم ناكؤ هدالأبق سايل اداعالو

 ويلون .[+ قكلذناكورسالاةَدشْوب رخلاءانع ن مداسأق ام ىلع هلتأفاكمشيؤاجةسنر

 00 00 ويس دبس طاش سرا
 : 0 اطيننالا يلو ةسو منانماجز اريبلا لمعي رهتشتو ةيدالمم 475 ةنيددسأاب املا

 | دابعلا نمةةطسن فل ةثام رأوفغم .لعىوتحتىتلااهتكرادزك اللا قصتس امو سرادملا
 هينا عاب اهناكسددع غلم ديلا طخبتك نمط ف فال : ةرشعو
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 ك2 مي ين تيل يل اا ل ا ا الا ا ل اا

 ىروهجلا حعيراشلانم 6 ) ه ةنس ريمدناف )قفاوملا 104 ةئلمو اوأ ْ

 مانأةعستور مش ةعيرأو ةنسةريشعىدحا لاذ اهرعناكو |

 ةحردف 5 قل لب بنإ رلافذ قل ةرلكلذلو ى رصلانوناقلا ماكحأةب وعسصه عايطبدس ملف ْ

 د

 :: ق3 62103237 فم ف تحمد 317 خ1

 ىف طءاضفصّةسنت رفوهوةنةرشععسسالادئتقورمملا نم غلس و 8٠١6| ةنس][

 رصتنا تلال ثاهل اةعقاولا هده فواخم هءرتلوذب رحلاة سيك وطلانمىناثلا ىالاالا

 هعارذقحرحو اعمايتايساواسئرفتاننود لع ىزيلكنالا(ع) (نوسلن)لاريمالا هيف |

 (روسأ) رئازيىلاةب واسنرفلا ةفتودلا عممج وبهنم قشاملو لاءىذريسغاجرجنمالا |

 ايوروأوةسرغلاايقيرفائطاوشنعةداّرطلا نغسل فنيتنسةتمقبو (اءراك) 0

 هاصع عفر و طابضاادحأ مانالا ندم وف هيلع ب ضغىتح هاون ْ

 ىركسعلا نونانتلايكك وهاك صاصص :رااباصر مادع الابط عم كس تنأىلان هو لالغالا 1

 توملا ن مهجر تملاهصاخادقناكو شوبملا ءاسؤ ردح نال يلع مكشااذهذنتي ل نكلو ْ

 نور طموأ ءاوهوأ در وأن ملصفلا لاح قفاونءا.+-اب رههشالا ءاه-أاضأ تريغو 119/42 هنسا

 ائيسن ةتسوأمانأ ةسمخ تلعج و(داكد) لاخعأ ةبالثلا مع اموهنين ال ”رهشلا تاعج وكلذريغملا |

 5 هتسلارخاىف |

 زاتماوةنسةرشعىتنئاالارملا نمغاس مود. رصلالخدو |١/هج .ةنسريهشلالاريمالا ادهدإو 0(
 ىلع ءاليتسالال واح 48+17 ىو 1/4107 دنس لاريمأ ل يكون يعىنج عرس مدقتو هلارقأ نب |

 هشدح وتزانو رفابساملو حب فن لقاقتا مسالة تاتلا «(ابراك) رت ءارح عمج ىدحا (فيزت 5250 رجا

 دعبالا هيك 200 (نوسل:) ا 0414  هنبش ىاجؤ نورتو
 ةمهمربغعقاومةدعدعبو 11/4 ةنسسظسدعأ فريق يأ هضرف ىاهقرحأقربلا ىلا دونا تلزنأ |

 امهاعرصتناوقزاط ل.حزاغون نماس رق (  راخفارت) سأر نمبرقلا.اينابساواسنرفقرانع عمات | ْ

 مث ١8١٠( ةنس ريوتكا ؟١). هعقاولا ذه نوسلنلتقوامبك ارمنماهظعاددعقرغأو ||
 رقسنمدوة سنك قى نفدو (مظعالافتحا هنزانج عيش. ل فتحا ثيحندنل هن دما هتثحت لقت ْ ٠

 اهلاحزر ربها ثموارغلكسا ٌكولم نفد ةيصصخلا 1

 (مايلفارتإةعق اورضفسر طنا دنع شاملا نوكسو ةعاصشلاب صم ناك هنا عم طءاضٍُمص

 ةعاطمدع نم هءلعناك ام ىلعرقسال ب هعامطةفاشلاتاءوعصلاهْدِهرُبَوت [كلِذ

 هفكلذا| تعضوفاه نك ىت>اهب طراضلا كلذ برضيق فطو هنماهذ أف هيرضيل

 مدهتدارأ [:/4ع ' ةنس ةءواسنرفلاةموكحلا ةمذأ ىلع ةفرطنملات ازحالاثلومداامل )0(

 ريهدس 6 مويهؤ ادب ادب دج خيراتب هتضاعتساو ىصسملا خيراشتلا هنريغانموابتمربةعدقلا ةئيهلا ناكرأ



 0000 يي 000
 ادخأتشاب والو ةنسف حوزتوهتو رث تدادزاوتال"الاةعاتسصي ل غتن شاة ىلاعملا

 ظ ١ اهبايسالااهلنكي 3 + رفالاةداعو ماك اه هرهم عفد ىلعر دةنالةريقفتناكو نيناعطلا

 هح ءرغل حرف” تراضوةريسثكلا هلاغشاى ةمظعةد_عاسمهتدعاسفاولاجواهفافعو

 | لفادولو تناكو ءارضلااوءارسسلا قاهحوز ٌكراشت ىتلا ةحناصلا ةجوزلا نأ هنزط نرتو

 | (فقسوهعتاومسجتلا متاندالوأ ةسجامعمهناكوالا والو ةن_سهسلعتأت

 ظ (نرورو ةتسولام ٠0 ىفهتدالوتناكوداهلا تقوومضح ىلا ةنيبشلة يسن

 ُ | ماكح باد نملك روهظلاىف ةريهشلاةبواسنرفلاةر وثلات أدت اةدااهذ_تءانئافو

 | ىتلا أناكرالاةيوقلا .ناينبلاةديشملااصوصخ مهروصق مدهو فارشالا لق تقولا كلذ
 |١ اكمهيلعةراغلا نشد تعانانيح ا هيفاومتصلا موعنطضياوناكم منال عالقلا هبسشت تناك

 || (لاراب ىد)زيكراملا يديكي رمش (نويا) ةئيدمراوج ناكورصعالا كان ىفمعتداعتناك

 ]| نوروجباهدهطضي نأ نم ةفيخ ةيروهجا بزح ف لوخدلابرهاظتف ةعلق هب ذابرصقدل

 ظ | مجرتلادلاو عال ءاباث روهجلاداهطضال عادت مثنوكيال ىتحورصق عسب ىفعرشو

 1 ا ىلعس زج نعي هتعلق عمرصتلا اورت را ماو نحالقلا نم ةئالث عم: ا زكراملااءاونب 1

 نسيف ناك ام عب ىف هلك شووه(سوقيس سنا )عرس مهم ده ليقف همده طرش
 0 ظ ةعنمالا

 |١ مدهقأدتباغ ةمسج غلابم اذن م عيرف ةعدقلاةلسالاوةرخاسفلا تانثناالاو ةنيقلا
 1 مهفوقودنعن روبروهجلاهلةةىذاا زيكراملا لقب اظل اهدعاسف هظورش ب سح رضا

 ١ ظ امب ايا ةييستا (سوق» لسنا ) كلذ, ص اخف هريخ هنكوهلاحةقمقح ىلع

 ئ 9 ٍ ثان'الا عب نم هي رام'لدقرغتسا

 ْ 5 اومئاصن لب ةالقالخالا سكش عبطلا دان مج رثمل(فيسمسو)ناكو اذه

 1 هلاغشأ ىلعهنرونأمدلاودارأا لف هر سخ كاد ناكو وهف: ىوهالاعسطيالومىهاوأ

 || نيجونايبصلا عمتاواسفلا ىف عتريو هيدلاو لزنم لرتي ناكوءامدانذأالا هتمدسج م
 1 بت رضلاكىذالاعاونأ ه شذ لاثتمالاو ةيادهلامدعمممىر دقو هدااو ىلادوعي ناك

 انو ازجرهوهيلعناك امهلايناث عر ميه نمل ذئرينيفس عميظنلامشلاورؤملا
 ١ قدي رخلا ةسردملا لد أهعايط نم يوعاام< وقتو هقالخ أح الص |نمهدلاو سدي
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 اليلرمسلاودوقولاو ةنب زلات رقساو هرصقى لا بهذوةضورلا ةرب'سودعِدقلارصمنب |
 سانلا عماجم فب عالموناغم ودنا سي ىقعفادملابرمضوتاقا ارا لع وأ

 ها طاطخالا عيجوقالووةءدقلاوةديد ارض مىفاهيلايلي مانأةعس ||

 اهريغو ةيلعو ةيعانصوةنعارز ند رصملالاو- أ حالصا ىفاشا: نعد عنخ كلذدهدو ||

 ديدملا ماظنلا ىلع شدملا ببتر تف عرش كلذكو جخرفالا نمارثكةةيغبلا ءذهل ىدتساو |
 ىديىواس كرف لج ررصمملا مدقذإة يغبلا هذهىلاةيّدوملالئاسملاقركش يوهان ||
 نأشلح رلااذهلناكاملو ضرغلااذهل همددخسأو ىواسترفا|شلا طابضنم(فيس) 1 ْ

 ةيفيكوهتجرتب ق أت نأاندرأ ماشلاو نانو. ادالب فتاصخىتلابورحلاةفكق مظع ||

 لودلا لادن ماهنعأشنامو بورما هذه ليضغتف عقرسشلالبقرصملاهنسحم أ |
 او

 ( اعراض انا هايس تمتت ل
 ىجاوضبامقماعرا مدون اكو ١و ةئسهديلو + ىركشلا دئاقلا اذهدااوداو

 غلب ىحيل»أ ند بشو(سوفيسملسنا) همءاواسنرفلاعأنم () (نويا) ةثيدم ١

 هنمْلعتبل طيناربلاعئسصب ناك لجر ىلا بهذو هك رافدس أ ةعخصن ض هرب لذة ةهارملانس 1

 اناواحاهيف هلذخت او (نويل) ةسئيدمىلارفاسم ةعانصلاهذهىف عربى تسدد نع شكمو ||
 ىلهتسيل نملكراصو اهاةرواجلاتاهللا فاصوصخ كا ذي هتيصرهتشاو طيئاربلاهبللغتن |||

 ىلاهرظن مط ىتجا_هظعاعاسناهنو ,رتتعستافةساكلاوقوذلائوذ فد _ءيالهطينارب

 لبق ءا ةنستسس أ توزااوةومل] رع جلس مقام اسن رفلا.عأنم هند دمىهنوبل )1(

 مت هئافلخو سوطسغوأر وطاربمالا مانأ ىاهيرايغ تعستاوةباامو رلاةلودلانمز فاس رقت جسما

 ناكرأت ضؤقىنلا ةرب ريتملا مالا اهماعتراغأس حاهلاح ل هظ ا نكل. اهعقومةيمهالاهراحت تعستا |
 فلرتلو مدقلااهقنور وليثالااهدج اهيل اداعنأ تئيلامن كل عسملل عب ارلا ليا ىف ةينامورلاةلودلا ْ ]

 سن نا دعب أس اري ةنيدم مه أىه واس نقتان اويلمفصن اهناكسد دع غلبب واذهانموىل اءاقتراومدقت ١

 ةرمسد وسلاواماملااهتقب اسمو نمتلقدق ةعانصل اكل :نأ الا هبراحت الاوربرح ا ةعاف صب تربيش ادفو 1

 ىلعاريثك دعاس نا ملاعلا (ريبنا) لثماسنرفءادع نم مظعددعاهنم غس دقو رامشملااذهةيلحف ||
 امهريغو مسنلا دل ؟عرتر (اكح)ويسلا قا زهكلا فارغاتلا اشك |



 هه ظ و ظ 3

 قدي_ثرةا,دممامألا ترب ىوتفاشابلالحتاش اننوسوط موحرملاتوماضركذ ضني

 ع ا ةئسديلو + قفاوملا مع ةنس ةدعقلا ىذعباسدحالا هليل

 ةوموبتخ قودنم ل ضو دزاإا لسغف تاعاشعالا هل وعلو ةأف دان نص سه

 ةركسالارسس لكلا س داوددلاور ايخابد-ًارساعتن لو اذه ةرهاقلاىلا لئلا قيرطنم

 ْ كف قانغت كن ادقك هيلع خدف هدلاوىلاموكملازيخلا اذه خيلدت نمةريح ىفاوراصو

 || ةزانتملادادعا سهام ادددشانزمةفلنزحو مال اةَقيقحا شالا لعف باحتنالاوءاكبلا

 ]|| اشابلااهتعأىتلاةربقملا ف بارتلاهوراوو ىفاشلا مامالا ىلا ميريسو ترو ةداعلا بسح

 3 . ىيودهمل ار ظني هشعن فاخهدااو راسو هتلئاعو هسفنل

 2 تثني رشعالا هرع غلبي لو باب هلا لبتقم وهو عرج هلا محراشابنوسوطقؤنو
 أإأ ةنادلا ع اوان امئاف ند مل اساور -اءاصشالطب مظعمسجاذ ضي اناكسو

 ياي حاسلا ملا اذ ئفاكي ناكمنالهلةدئازلا ةبحلا عمدياهتوركسعل امام ةيمالسالا

 : اّمنسح أنا لجوزع هلوقيءادتقا نا اوهلاولذلائبسلا للا اذو ناديحالاو

 لءو ةرطغلا"ىذلا ىأرلادّدسملامبمشلا اذ هلئثمدج .واناقواهلذتأسأن ا ومكسفنال

 قرض أد اللو زيمت نأءاشحالاو ع زحت ننولقللو عمدتن أن وعلل قي هقارف ارف

 اثانهيهائبار ارمالا داعد#خ :وهيزاخ |تاهملا عيجب ف نمال اءاولرسشتت اوبرا ىمتنااملو

 ص ع١ سيلا عوفاهل صوف ةرهاقلا ىلا ل.نلافانةفريسمقلا قي رطن مرصمملا

 همودق ىف قريماهرك دام لاهو ١ مه ةنس

 ةسمانلاع رشفاهيلانملب مانأ ةعبسسة ليلا ا ةني زب ىدوتاشاني_هاربالوصوددعو لاق

 تابصقملاوتانّولملانمهيلعاوردقو مهنكمأاغتانادناورودلاو تدن اريل نييزت

 | || لئاقو تامسجتريوصت ل عىفاوعدبأ منا مسمتاناخو مس متاراحو ىراصتلا تاهج

 ٠
 |رصنلا بان مل فاح ب كوه امر يهاربا لخدةسعجلا موو يصأ انو .ةسبب رغلاكسشأو
 مط وزال ابهتيلن ىنرأدةوةزازولاراعش نم ىهلسلا ناسليطلاهسأر ىلعو ةنيدملاّق شو

 | عجر غةملقلا ىلا بكوماعاطومشلا بكومىلءحرفتلاهسصقب يروغلا عماج ىلا هدلاو
 || لينلا ىلعربقأ سك | هن مرسح ىلع هو ةميدل ارصمةسهجىلا "هل ماكنا ةئسهلانارثاس



 60-5 0و 57
 امئابهيهاربا نأب عسي ريمأ ىنادرول اأن ام عن ملا رب زال نمرب 'اشبتدب مارا ]ا

 مثأو قلقلاورصضلا هنع لغاوههظع ارو ر سريا اذ مباشابلا سف ةيعردلا لعىوتسا | ا
 رشتتاو ةيكمزالاو قالووةزيشاو ةعلقلا نمةرثكعفادمب رمش كال ذد:ءوريشمملا ىلع

 نم كاذب تاساكمتدروءرشع ىلا“ ىفو شيشاقبلاذخالنايعالا تون ىلع نوريشبملا |

 ىلاريضعلا نمبر مظلار تسمو ةهجب لكن معفادملا ب ريض نماورثك افهسفناثاريهاربا |

 مانأ ة ثالث ةنيدملا نييزتب سهاوالا تردصو عفدم نفل أ ةصاخ ةعلقلا,ترمض ث يحج برغملا |
 دوقولاورهمسل انساشل | ىلععر اوشلابةادانملار نك وىدابملاف وطدم ول لك ىوةيلاوتم 1
 اصخلم ها. ارامواليلباوالا قاغمدع وةئيزلاو | 1

 3 دعا 1 0 سرير لي 0 |

 تيس رلشم امام ةنسريكوف ١1 5 ْ ا عتب ١

 قيداسو ناني هسلج ًووةشاشملاهباتو لالالجا ما هيلعل الق اشار رص 8

 اعاصم لاه ١ اان مهاربا تير فيكوهللاق لاصسبرحلان ا ىلاهولا هللاهقفبرثلسا صحأ ا

 اشايلاهدعوفهتناهرتفامناكى >-لاطنالا عافدانراددنعانعفاددقو هتمهلز.مادّسقم
 رفا ماني عاما لزم داعو ىلا هولا فرصناف هنعوغ عيل ىلاسهلا بابل  ىدل جذاب |

 رضي است ما |؟؟٠ 0 ٠

 فرضو تعب املأ ىناهولا داق اهنم صنامامأو هللا ثابلاءداعأىّردلابكوكلاد ]|

 اه .ودديفلئابقلاءاسؤ رىلعاهتميناخعر وونو هر فاه | ا

 ىتلاةمهملارومالانمبورحلاهذ_هءانثأ ىف لصحانممو .( اشم ا, ناوسولي توم 1

 (ةيقيفوتلاةجملا) - (1)



 : طوعا دوني رخو كنك ةرصملازادا خوفك نيد اهؤلا

 ةيييعاط قتك وهبه ضرعتلاع ندرك اسععلمع وءودس)
 م :

 اهلا نيد مىلعح رعلبةسع :ردااةتيدمىلااو هج - وشن اهنكل ٍْ
 نمهغلبانل (ةمرد)

 :عفادملاباهنماريبك رج قرحأواهلصوفلويحللان مميظءدبد عوامبنؤملا نمريثكدوجو

 ًافوخ عفادلابهرصق مدهىاشابميهاربا بغريإلا و هريضق ىفهعاسم | ا ند ىجح

 نمك ًاملاجرخنأل بق ةمهطملا بر عل الوملخاو ةئيغلاءايشالا نم هبام النا نم

 ا كلا ..اهنوكلا ذيك اهسارعس ةرصقلا ىفامت تلفلتك الأ طرشيدابلا

 : | قادتها رهارا بز ) دوعم بدار رع سس و "ب "رع و و حبس (

 1 ا |1111 0 :

 ْ 0 اال و ا 6 0 ملا

 ًارامع ) ريدتت# ) ومسهوع دملا نيد واسنرفل اهب رحناكرادحأ اشانل ا ىلع راش انهعاستال

 ظ | ةيلصالاةنيدملا ارمصاح اهلت> ا اذا يدى رخال ادع ةدحاولا هني دملانةطمحن ١ عب زالاىك :رقلا

 || هليصافت "رك اةحجاخ الور مث ةتسراص ار مسا كلذ عضوهنأزاشان مهاربا عستاف ةلوهلك ||

 ٠ هنأواشانيهارباىديأ تت دملا أ اوص ذنمىرقث الث طوقسدوعسن هللا د_عىّرامل و

 اارييس و مويانثابميغاربا ىلا ل سرأو مياستلل لامال_بآ وأالجاعمياستلا نمدنإل

 ْ | نيهتتادبعق أو هفقوأف قافئالا اند مامي رلاتقلا فاقت اهنمبلطب ارب[, ةفس

 | لستنأ ىعفافتالا اموت متالب وطتثداد عبو همرك أف اشابيهارب اركسعملادوعس
 ُ: ظ .دوعسنب هّللادسعرفاسينأو هيراغ ا ونيس اهولارارضامد عيد يعتواشابلا ىلا ةيعردلا

 ش َ ريس باتيك واهلا هج و هّياجا ىلف ناطابتلاةمغ ر ىهأك ةمضطنطتستلاىلا

 ةينيط:طسقلاىلامهورصمىلا

 ظ | تقلطأ مهتم عفلوضدو مهاب امدي سنو نيب اهولا ىلع خر اصتاربخ اشاي ىلع دمت غاباو

 || ةاىدربش :عيطقملا 2مم ةنسيرابشأ قرب ارك ذو ةعلقلان م عفادملا
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 ةئيدملا ىلع :اتْيَدلاق الط ارمسان أدعي راطتالا نم ايئانمئهارب يصل ددعلا

 6 و 1-2 نءميلاهالا هلا .لناتعنموةاشملا تمحمفاليلابءلع موسولارهأ ةملاوتمماأةتس

 در أ لامع ارا ارهسادعن عوج لات مزمل ارامل فيبر اركاسعلا مضت نكل

 ْ ٠ تاءاس

 لع 38 1 00 ودياو ول 3 ةعيسو ورأت هاج و

 طقوم يصل ريمون او نزلا نمأ شت ىلاهالا مهل مدقال

 2 ' هيراحاقت أتسناهمامأ صني )ناولاتق نود سرلاةئيدم هيلا |

 6 ريشا ىدتتدلسق رق فدا نع تيد ادن ساق هت نيضاعا عار مان

 ىلازفاسامو ريشعدح أ هثدح حارأن أدع وتاءاسةدعهعفادعاهمهدنأ دعنا واح دف |!

 طرشب نسحْن د« وعدملا اهكاس ةلاهلسمانأ ةتساهرصاح ند عنو اهلمسصوف (ةزنع)
 نممويدلامةفاكدلبلا فاوكرم و اودارأة هج ”ىأىاباهذأا ةاهولارك اسعازّوصنأ

 ةئيدمل الح الدق رة لسمو ةسنيدملا لش دواشابميهارب كل لبر ةولسالا

 ٠ كلمدقناكسرلا ١

 هللا :اهم>اصناكو وليلقلاتق دعب اهل دوامي 5 ىدتدلسلا رن "و ةزينع نم لترا هنا 1 1

 مو همز

 اهتمولت القمانأد عفو ث يحل دملاىلا نايلاةافنف ريما قوما مشب (ناليغ)

 ازابإ ةئس رات ١ مولقاهلصوف (ءار رشا ىدتدلب ةرصاحم ا شاب مهارب اب اتهذ

 مأقأ او لاهم نودباهت "ما ف ادتاو ؟ سم ةنسلو 5 عبر رمش لت 0 قفا اوملا 1

 نماهبن مطرتشاو مياستل ىلاهالاتلطىتحاهةالطاىفرقساو عفادملاتابراط: هاو

 ةهح "ىأىلاباهذلا مهل حابيامثانم هاربا ىلا مهدحالتم اولسينأ دعب مني اهولادونج ٠

 ىقىرخأ سه حال لا اولم<يالنأب دنجلا» اؤهدهعت نأب هديقو كلذوهنملبقفاوواس

 ىلاهالا فق افتالااذهبقعو لغقلاءاوبقوع طريشلا اذهاو اول مجنأ ادنييرصملاهجو ظ

 [4. قفاولا رن ىرمح ةئس راش 2 ىاشان هارب ءارمصملطاولخ دو ةنيردملا باونأ

 ةمصاع (ةيعردلا) حفل بهذوةيفاكلاةيماحلا م دما كرتمش عمم ةنسلوأخسد ||

 ل



"1 

ملانمقدغ امن هكلادجند ال لع ضنا لادا نممزليأم عمتف ظ
 اهل وزال ابر

 اي ل قلأم-#ب راما شان م_هارتالسرأفةير ددلا نيملا وةرديوصلا

 الف موههلاينيرو مشملاداركالا ناسرف نم نب و ةئامو © هعمواشثا ميهأرب|شويج
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 نيبل فاوقلاةشوانمفاوعرشوني سمملأةب رات ىلع نيسبب اهولا عم اودحانبذلا

 هميزهرش مهومرهو نيود سعت كغ مهواناّمف
 || مسنر .ةراةعاطلمل ارت او ل اركسعمىلا او ةدعاسملقأن يس اهولا نما وربلانإف

 ظ .ادصاقةرديوصلا نما. اي مه ارئا ماق مشاهريغ غولاج نممهنمباطبام لكراضحانا كي

 || هقادبع عجبك طانثأ ىو اهرص افتر ةئيدمىلا اهتمراسوةبك انما ىدتةنيدم
 برعلاناسرفنماغل آنيعبرأ ءاه تاك لا رااوّوَعلا نمهدنءامغيجدوعسنا

 ش لئابقلاةها اركيلتساانأ دوه نبهللادبعةس ايس هوس نموبو راى اهم رم

 : ةبك ان اوةرونملاةتيدملا نيب تيازانلا ب رحب رءاصو طخ مهداهطضاو م-ةاناهّنس 7

 7 د-ةمدئا#ىدركلا ىلهفروالاىلعنوزوأرمالا مهئمايس رقناكو مهعمتوأينعلا عرزف

 ١ "ليلقلا هركسعن ىلعن وز وأ هيلع مث نب ,درصملاةمد_ةموح دوعن هللا دبع مدققت

 ب باح ب رتع هنو دوعسسن هللا دبعركسع طشوف ل خفحز وةوعلاةرتثكلاددعلا

 ْ ن ٍترعىلءدا اركذ الا صاضرلرنو باسلاو ب هنلا منيب اهولا نمدوقاذأ ل هلنيدعانسم

 ا | يباهولا كيم ةفاسغ موحال سنس مريملاءاضقلا لم شومهدو ,رطملا ل ثمدوعسنا

 ||| ةهربتضماكلقالا ىلع تاصاصر سس هياصأدقنوك" هليشفااعاوبو اهباز نم هتبقد ل

 1 ءذهنمو عرقه !عجر و دوعسنب هللا دبعرك اسعةمدقمترسبكن ادقؤالا نمزلاةرم

 || لاجرمهلب. راتلاؤنصام رلامامأ نس اهوللدادبالو ريصال نأ شاب ميهارنا ف هرعدعقاولا

 ا مامأ ا يثمهديفنالل تغلب تدان عدو عدلا رطلا ىلع فويسلاوحامْرلا تن و:راحب

 0 موهعفا كمون رصملاف داني

 ْ ماخاب مها دا ةزمعَةْنب دملخا ددوعسنبهللاذبعن هك ةعقولاهذهدعبو

 ْ هلو مانو رصمىلاااينوسوطةدوعد عب نو. هول هلت ذقناكو نمرة يذم

 ا . نأ نود. دلاروس يلعاهقالطا ىفأدّساو عفادملااهززعو ةيوقلا تاماكتسالا

 ” وعلا
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 هصاوخ عاسأواشايلةيسئاحالاةرهاسقلان قر 0 :رال ارك اع عمر ويمتلاةيسيللا ١

 | : ةطرشلاركاسعو [

 |ةوهيبف وم. سقيا( شهدا يشم لال
 رهظأس لجن امبرقتساالو اورضخ خا شملااشابل اباطمالسلاوةال صل !هيلعىنلا ||

 ةيلوىفمهراشتسا و همصام نمف ارشالا بيق: ىل اود نيسشلا| لزرع ىفهسةبغراشابلا 1 ا

 مويلافو اوفرضتاوةعلدناه سف هوضروىركبلا سلا نيبعت ىلع عيب اًرقأفهلفاخ | ١

 هانم ىلا لاا قرفاسف قوسدولا ىلخا ودلا سس |ىئناشابلان مها رد_صياشلا ||

 بق ىلا ريل هلزعبام_سأ «يفدوتارضاوزرك نأ ابشملانمامايلا بلطو ||

 ةلودلا تايالوب ف ارشالاءابقنةملوو لزعهصئاص> نمىذل!لومالسا ف فارشالا ||

 نِإسح ىلع لواطت هنأ اهنمةريثكء ايش هيفالاوبسنورضحملاكلذؤعباشملاررفسةسييلغلا |[
 روصتمديببلا ىلع لواطتهنأاهنمو مويريغنمهسيسومبسوكرتلاقاور يش ىدنفأ
 هماكحأ ىف ىضاقلا ض راعي هنأ ممو فيعضلوق ىلعادنت ماهاتف ىو تفل ىفايلا ||
 ةقيةملافوهوهلإثابلا ل زعفقيقجلابسلا اهي ن كك كلذرسغرت نايس اوركذو |

 هيل نب ٌرقملانم عمممو ىأ سم ىلعاشابلا ماكحأ ىلءهداتتنا ||

 ئال-+لا ىلع مالكحلا ىلا عجرنل 2 زاب اما مك مبا قس ( ْ

 مزعاملات ان ىلع دم نالوةفاشاب هاربا ة ها تدق ني. اهولاةب راحل اهزيهجت ابراج تاك

 للحاسب بك ارملان م مزلبام عمد هأ هياودهعئامع مهمابق مدسعل نييب اهول | ةبقاعم ىلع ظ

 ىلإ ئريصةلارغُىل الاه اروهظ ىلع اهنملقنتا انقةئي ذم ىلارئاشذلاو ةنوملا لقتل قالو | ]

ْ 
 4© فعبش لصوف (1817 ةنسريقبس م) مو ةنسلاوش مونف قالوب أ

 ىلعةروذملاةنيدملااهصاقراسم ( مو + ةنسربقبع عو) ومر ةنستدعقلاىذ
 ىحخالاديعنمعدارلامويلاىفو مانأ ةرسشع دعباهل دوف ماللسل اوةالصلا لضفأا كاس ْ

 ةفاسمىلءةعقاوةردب وضلا دن ةئيد_هىفماقأ ودم دما نمفركسع واشابميهارب ما ٍ ٍ

 ا

 ٌّك
1 

 | نماشانميءاربارفاسهل4ارةسل مزلام لك زب جتراصا م ةرج الار |قيرطنم عسب رغأ

 دخأ# نتضرفلا نيثاهن ماب رقلهلاعال الك صاهلعحو عشر وةدحىتض رة نيب ةدواستم



 قامو اولا راي ويتاسنلب طل امس لع 2و رمصخلا بان هلسج دو الذاحاكوم هل اولعو

 ْ سماقناة عملا ةل-ءافوقتا رحواكنشوةريستكع فا دهم ويلا كد ىفاوب :رضو ة علا ١
 | ىفدلودلاداواضي أ ىرل او ه.لعمل سي ومانأ ىريلة بر دنكسالا ىلا اشاب نوسوطرفاسرمشع
 موفد نيتنسنودهنسوتر دنكسالاىلاهتتضاس عمدة جهذخ أب سابع ىديمتبغ

 00 ةيردنكسالانماعجار رسمى [كاننوسوطرض-هنمني رشعل|تنسلا

 || نيرسومدوجو مدعو دوقنلانم ةنيزملاولدنو . اع / سب” (
 | ىفيبساحمش ارى اغا ءملاربخأت واهريغوأ ةضرقلا ل يبس ىلعدي 0 ياو .قيدلتلاب
 : أ . هيفي حس سيحو أ غلبملااذهبلطك راي انكك ىلاهرهأاشابلاردصأ نسك فال آ ةتس
 ||| "هلوميلطو:هليصةى عاسمأو ىلاهالا ىلعرخأتم غلبملا اذهنأب ,رذتءافاضكلاهرلطف
 ْ أ |وعدملاورادنرحو سدس رف ىعمسملا هم أ سيخ -و هيد لص الخل الج «لذ "هليلق

 ْ 5 ءرهظييسوحاذاهنأب هوفّدعو طابقالا ن ةماناخلل ا_:عدبىثوم ناغمس

 ١ ظ | افرك خلبملا اذه ىلا رلعملا ىلع :رهظ لن اهناابضكلام بلع اير ما سكن نونالت |
 1 اسوا قونلبلاسو رقئمولد وطلا سرح لعمل مهو طرششلا اذ._هاوابةفقابلاءنيمزلم
 1 ظ وه ةيرضبو همام هيأ ب رضب ارضك !سهأ هم ىلطاُم معفداف اغلا أطيأأ ا ولد وطلا
 ١ أ | ناعمسامأ 1 ٍدواطملا ل يص< قاع سلفر ادنزخ "حو همح انعح رفأ مو هرارزح رح ترض ذواضيأ

 | ءادآ قىسفىلاغإ_لاوخ سس رئامأ و جراب رك نقل درض هنال برضلارث | ىلعت اف

 5 0 وي ال14 طسول مث راقءذلو ةنمنم نوكل ام عسب ب نوملاملا

 1 ظ .فل اشعة عبرأ منبت طرسش: ىلا للا ليس اخ ابرهأو كلاش ابل هنم لب قف صاخلا

 0 سك فال  ةعبرأعفديىفونتيلا سويرقتمو لد : وطلا سحر ةيضراعم مزلآو سك

 5 اعلا 000 هاقلا نمدنلاح 0 ع علا اردقلو

 3 و

 8 ا” بج 01 ةوفذأ ا 0 1

 7 ورش ول نايس ورطنات نوط لم يفدسلا علا سبات نعت
 : | بعن <فوصلااناكو شور طف لأ نؤرشعوة ع رأوةئامرهش لك كلذ نم ل صحت ناكو هءزاقبوأ ىرذم ا
 ظ | اروسكو فالءا هن ماقتدللا نه ناكسددع غل ون :الاكلذ لطبدقو عرفالادالب نم تلاغلا ىفاهبلا

 ظ 1 ليما وزن الا اع خيرا ادفنون الود حاووةئامتسو فال 1 ثالثا لايطأ و نيلتسملا نم مهلك

 0 || ا 0 حلاملاركلا لع تناكو نيليتتمس ىضملا ءام دقدنعاهمساناكو ةداتعلاتاعورزل !!قناو

 : ايرقت عم ارفهعست هند واهس راض وح ىمطلابوسرٍبسي



 سو 0

 ايصتسم هعمل اىلاهج ويوالا-اشإبلا بكر كلانهو هجورض دنجأ لعب نأ نودي ةباعصأ 0

 هلرئمدوسرح دنا نمامظعا ددع ل رتو مج قثي نم م هريغواشارهاطرك اسعةعم |
 اونثن لمهمة لجو مهلاحةقيقح ىلع ففةواشابلاٌنأن ورع اتملالعاملو ةيكيزالد ||
 ضاصرلاباومارتو دنا ع نمهيناكن م معك هبه ةيكّرالا 2 ودصقلب مهد صةمنعا 1 !

 اييلعموجسهللاود جلا لو "هلي مرلااوعقجاوتةعلفلاى لا اوراسم "ىشنماونكمت لو 1

 مهفلاخنممهيلا مضنيل بهنلاو بلسلل دلبلا ىفاورمشت امهيلع عفادلاها اوفأ طاسثلالس |[
 َ بوكت اوي روغلاا اوبوغفةهظعةوقبةعلقلا ىلااودو هيف ئالذيمتبنكوش قوق :وىأرلا 1

 كلذكودؤنرأو كرت ن مهين مدان ةوقالا همن نع مهدريإ هاف خلنا ناخآلا ىوازجلاو |[

 موف كاد اكو تاغاسيسو لارا ون .كعكلاو نب اًوشلاون ماعلا 0 , ذاغما عقاد 3 1 ١

 ناك امةّدشا هيف“ لدن اوةعج ٠ ا 1

 سهام ىلع لإ ةشم متاوقرن را هرهأو قو رمل دمت ديسلا شال اىدتسإءاسملاتقوفو ظ ا .

 اك نونامنوةئامتيروغلا صخامنأرهظوماوقلاتررشمواهعفديلراخلانم |
 ش1 َ
 راسل ىثليز# دعب اهبابرالاشاب !ااهفصففإلا ةثالثىوازجلاونوعبسةيركسلاو :

 لدعلاراشتتاءاورشبتسا وسانلاَنأطا كلذبف مهنمبلسام ىلع ةيعرتشلانيملاءادأدعن دا[

 كروبفق العلاودوةثلا عروب ودنملا لقلي باشابلاذخأ م .لطلامارأءاضقناو

 دعو ىرخأ ةصر ذارلغتنم لصحامىلا ىدأث يح ىروالا ماظتلا ىلع مهييردت عورسشم

 مه در ودص حرت و مهلانحارأو ىلاهالار طا أّدهو ةعلقلا٠ نماشاملالز 2 :رظفأ اديعءاضقنا

 عرب نأب مهدعو و نايعالاو" ءا لعل 1م اوتثمنتنالو نسل رزعملا شاب فس .ورازو وا[

 . كلذلئثمىلادن+طادوعن ,مدايعلا

 ةرهاقلانركسعلاةروث 00 ) رص/ى ا اشم اب نوس وط عرج , 1

 هلوصوناكقارعسدوسلاروطا !ل_يجىلا !متموعش ىلاةئيدملانمرفاساها منو ١

 ةخغاىذ شعت ار تنال وقمت رح اجو ( عن. ةنسةدعقلا ىذرهشت د 3

 شا نوسوطلوخدامظعالا عراشلاةئيزب ىدون (ى م16 ةنسربفون ") 0. ةنسأأ
 عراشلابت دن اولا ةْئيزب سانلا لفتح هسسماخءان'الثل امو عبصأ | فهمودسةبار ورسأ

0 



 ع

 ظ هطول ١ هشفني و عنبو بريل مطسلا نمماةر اهنا تورسلاد أ ىلادرادنرن تي
 ىلع حابضلاب عرسأ هأ ءارالفتبرهلا َنممعنل ةعطسالا قوق نينيعملا دم ادح أ هاري بوند اوندو

 ّْ .اوضبقو ةياؤطاتخ أو دنلتا عمتجاف هنلتقةصاصر امئا, ف طله يف قلط أ كلذد نعود اوخا

 هيلعكعلااناويداودةعلاتلامونيلا عيصأ ا ذا ىتحراديودلا كرب دوت تبق دونصنو هيلع

 ءاك هريضف سي نماواسرأ عل ةلانهيلعاومكحو!منامءاوة موكل اراك ريض ةعلقلاب

 ئ | بانى عهسأرتقلعومقا ءد برضو ةيلع ضبق انهو لذا اىلازاديودلا كب دوت عم

 ا أرغف مل 11 ةنسةط ا ىذنم' 3 «امالثلا عوف كلذناكو هراهتلوطتليوز

 1 نبا كب فراعلاكولمبو لالا ب رح ناكفروك ذملاائاءفيطلاما كف ( مم ةنس

 ||| هيزقوتباحتلاهيفسرفتالهراستخافريَزعل ىلا ءادهأرصعايسضاق ناكىذلاائابل اخ

 || . .اشايلاذنعةلكوت وة دياز ةم هرحةلراصو حاملا بحاصئأ م ارتحل ةمن رملاهاهزؤهملا

 ظ أنتن ثا ريغ رصع لدحامامأو ( ةرسم ناب ضم. نرايصع)
 ]| كلذو "ةيزاخاراطقالا نمةتدوعدعبْريزعلا ىلع مهدرعتودنيلا نامصءوهفةموملارومالا

 | ىبروالا ماظل ل عورك ع سنترتيف عرش .(.16 .ةنسوين وب فرصمللا داعاسلمنأ

 || ةرقنودم_مءانقا تدم ىضققءدونجداوق كلذ ىلعهسقفاوبل كل مهتوف كلذبدادزت
 || قلعفلانأدساو مهفن مغرهذ بفنت ىلع مزع هعورشم ىلع هتقفاؤمم دعم هنمىأراذو

 ]| ام16 ةئسرنطسغأ :1؟ مونؤ كن ليعاتم«اهالؤةدابقتت ىهىتلاةقرفلا نير ||

 1 ظ درج تاوكسلا نمور اغنأل أنمناكءاوسدي دما عاطنل اادهلسقبمل نملك نلعأ و

 || تقولا اذهىفق فت اواشابلايردغلا ىلعمهداّوق عماوقفتاو دنلا بزر صمنمدرطدو

 ل زيزغلامودقيالا فدا عع. ةتسنابعش ءر. ةغجلا للى ةماوإوأ ك نيدباعتا
 ا ظ ع نوحيسين ودنا ارباكأ نمةعاجهرادن عقجافامل اسزاحح ادا, نماش ان ىلع دمي

 | | ىلعاوقفت ةفتاونأشاا اذ_هفاوملكتتف لخزرال ااغأ نبسحو دز ىراصاغأ هللاد_.عو

 ١ أ | نمهنودصقياع كس ني دباعرعشتس|لورعففلا حواطدنت ةيكّرالاهمر اد هنلغ موعس#لا

 أ ىلاداعتقادعأ هيلع قت اجورنا ىلا اعرسمفرادنمةيفخ حرش لاول ةناملا



 بورا |نمنيساهولاواشاب يهارنانيد لدص> ام ل.ضغت ىلع فأن نأ ل يقاشا, ىلع دمع ||
 ١ 1 ١ 1 بكا ١ 10 ا :

 ص ةيز اححاراطقالا زب زعل بيغت ان ةرهاقلابل صحو 4( اشماب عبط هت َ :
 لاوزواشاب ىلع د# ةطاس ضب وقت هئار و نم ناكتل ةمه دو مرعي ارضك اهكرادتيإ ولدهم ا '

 لص ىبلااهْريرِع نما سال: اورمصمةيالوهبلطواشاءفيطادرغكلذيدب رتدكلم |
 داعأاملهنأكاذناسو رانيدلاومهردلاةعإاضاوراطخالا ولاودالابوكراالااهبلا |

 لسز أن يباهولا ىديأن مةرونملا ةئيدملا صاختساو حاملا قير طل نمالاامئاب نوسوط ا ١

 ةسيلعلا ةلودلاىلاربخلا اذه غالبالةنيطنطسقلا ىلاروك ذملااشا»فيطلاشاىلعد#© |||

 هير ,ومأمةنمهال و هلس سه ما ارظن لال_بالاو سخرت اةناسغن نامل و ١

 ىف كلذ قوراصراشاب ىبءدمم نمةءالولابصتغاول هنأ نظوريكتلا | ادريصملاداعالفا
 فا ثكللااطءلا لارا 7 هرادلوحدنملا عجب قذخأف لورمالساىفرمالاالونيعأ 1

 بلقت لاءوسفانو فوق هاذ دكلذا ضكلا ىراللف ةالذو دونر مدتملاءاسؤرو |

 هيلالسرأوةعلقلاءاناودعمف هرعأمقافتلبق هرمثنمدالبلا صلع تا دارأو ||

 وأةعاطالااماهنمتل طي ايضكلاهبلا لسرأ مث . ةد.كملاهلعازوضاا لاف هيعدتةسسن ||

 قرطلا ىف هلنيصيرتمدؤنرالا نمذ_:طادجو نكل ورحل لبةفةرهاقلا نمح فرحا

 هدعبو لد ليللافصنىلا نيفرطلا نيب قداسمبل ا ق الط اًرمساو مهسوامف هرادىلا هل ضوملا

 قتخا لع ضبقلاوهيفلوخدلاهتدّدهو هلزنعت قدح ركسعلاتاامثاىفيطأىأرالد ||
 ذعنو ةنايصدحأالا رع لهب لول صلخم لوامو تامرتل !ىراوذعا نمتس عم ةأ ىف

 اوثكوه.رإسوهءاسناويشواهومرتأىءهلاوذشيلالو اهوشتفوهراددنل ال خدليلق ١

 فيطاحرخ مو.لاّكل ذءاسف فو تاقرطلا ظفعاؤفتك اماه ةرواحلارودلا فاضبأ هن |

 ىلابتلا مويلا ىذ كانه ىتتخاوهر ادنزخرادىلالسوئئةسطسالاقلستوةبخلا نماشثاب ||
 اوذخأف لوامملاو ىراوملاالا اهءاوذ_ لو اهوهشفتيبلابىتلاةأيخلا"ى صان اريسخأ ||

 نخرعذين أ شايفيطالابرطخم ًايشئلذدجل نكلوبهذنيأوهنعمبخودرقب |
 (ةيقيقوتلاةجملا) - (0) ..



 وجرح :رصم ىلا ثان ىلع # عوجر ف بيسا ناكو مهدياكمنمدارعلا

 5 هور صملالتحا فلج رلا اذه عمط نممقق واسلارفىلالوال ااه دم نمنويلوان

 نأ اكو ةسئر ؤلاةوادعلا نمنيتلودلا نيبال زلكنالادنهلا قب درط ىكءةيواسارفةرعمسم

 وويز و ةنسيئو ١1 مولفرصفانقفريصقلا قيرط ىلع تر هاقلا ىلارصمزيز علوصو
 | لنا زعلالوصو تريم اركذدقو (ولرتو ةعقاو ىف تويلونانهمف مزهما ىذلا موملا)
 1 ةمحان نم ةناعهتاصوهسداسةاعب :رالاموفولاقف 1م. ةنسي+رزمثرابخأ ف

 ٠ 3 *لمن أب لو ىوانسك كس ادختك مويلع علف: ريصقلا ىلااشابلا لوصوناو ريخأوىلبق

 || عفادمتب رضرصعلا لق هنمان'ة عملا موو ريما ة ص قمتي ىعفادمبرشالو

 | "ليلفو صوقوانقىلااثابلا لوصو نةحتو تدئامدنءكلذوةرماوةعلقلانمةردثك
 ْ هرادملاريضح مل يلا اتى مناف فاا بل ةربلباىل نابل ال سومرغشع سماح ةعجلا

 0 ها ةيكيزالا ف

 ْ يدم هشيجوممدقتسيرا دز ىلا لس .رأهس ب اوَجاشا,نوسوطىلا لصواسلو اذه

 | شويحلا:اسؤر عملي وط تار واشمدعيو ةعرمسابتلا قأفةندسهلاءاهتنا ل يقّسرلا

 ْ 3 + رصملا ودب انااهمهأ طورشر طصلااشاتنوسولو ل بق ةباختملالءابقلاو ةيرصملا

 || افريغو تارهوجلانمذي ونبنل را نمذخ املكدردوعسنيهقلادبءنأوةّمعردلا لتحت
 ْ ن نوكنأ وساملالا نماطاريقنوعبرأو ةثالث وهن امهتنرىدلا ى ردلا بك وكلااصوطدخو

 ٠ اهتْؤيناو كلذااعيطم نوكب تناك ة هج ”ىأىلارفدلاهتمنلطاذا يحد مهأت كت

 ا" ١ ةدهاجماءذه لعاشا ىلع دم نيد سة رودضول اهيز اه[ نمنئاهراشاءنوسوطا
 | 00 ٠ الل اسوي ةدهاعملا .نحنافلا نم عاتتما دوعن هتلادبع نمجالف

 أ هيلا بتكف ةيدسحلا ةناسدلاّدح نع ح ورك نمهيلابسنامدسفن رب لوم مالساىلا
 أ ثعبرهسفن لعاهدقعىلا طورشلا ىضتقع ل ميال اذامنا هنومذمانعاشاب ىلع دئرزعلا

 || لاح الامدعديفتتالواحمالا نيبناهولا نمهيلادريلفهدالب برذاراّرجاركسعمسبلا
 ظ ...اشايميهارباىركمل امنيا ةداسة تحت ةديد_جةديرحت مبيعا ابل ازهخ

 لن انابصءوةتصرشةومومتمت ”ىلو ىلعاشا,ف يطا درت نم مةرغاسقلابث دحامرك ذنلو
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 دعب و لجل هفاخو فاوطا مسبصفاوراسو هنمْنيريشعلاو ىداخانينثالا ليلى |
 طول صرب زري او ديدلا هتبقر فو نيش ىلع بك اروهو روك ذملا ىئاطباوأةدمهرو ع

 وهوأأر قي ناكو ةسيئا دبعةءامع سدالوهو ةيعللا مظع ممل حر هنروصو نيعبملا قع 1

 : ها عفادماورضواكششاضي اواو بك زأ
 نوسوطّدعّساوةنيدملا ىلا شد اداعاهروااموريسعلاة هدى نم الاب تتسا ندعو |
 .شرلا ةئيدمٍبرقىلالصوو ةندملانمماقو دهن دالب ىلع حلا دلاو ةيغراةباج شان ||

 لوخدلا نيس اهوللاوحرضد الن ًاطرشبم مفي دمل:<النأ هتماويلظواهتعاشمهملاقأف
 ال ليل

 ةمغراشا»نوسوط م نمكلذ لف الملا َنملاب ملا نمهمزاياملكه شيخ اومدقي ناواهيلا ||
 ال اوكلدىلاةيعاذةديدشقر ورص ودب ه انننمهلاظفح وتب رعلل هشدح ضد رغت مدعو

 ةيعردلا لع فيل ةمزاللادون1اهينأتانفيرسرلا نمٍبرقلاءرظتنا ىلكحاشح ا.

 : كم اهولا ةمداع '

 اهظاشمدح أ ءاطدفةالصلاةضيرفءادادصقب ةنيدل أ لشد ودخل هرالشتتاناشنأ ىف و
 لدحتو رك اسعلا لسدتت قولا كلذ ىف هن[ م أدق (اشاءنوسوط) ناكوهدنعةوهقلا لواثتل |

 نود.” .لاهذ جبةئيدملااواتحاو هياو سعأ اع اوماقفةالصلان ىلاهالا لاغتشا ءانأةئيدملا

 تاشوانمدعيو نساهولاةماق الةلاصدوعتالىاهزاوسأ م دوب سها هولتخ الف ب در

 نبيها اد يع هلا لسرأ دك ندمنماهظءاددءاهل ال ىفاشان نوسوط لثحة#فيفخ

 بلطي لون ءادج از يشل |ىديالوسر نيس اهولا ةفئاطىل ءدوعسمنلا ودعي لون ىذلادوغس

 نو.سوط هيواف هسعاوأ عبجلا:عذموني:موملازيمأ ةعاطت خت نوكيو ةعاطااولصلا

 ةدام ةند_هدض عمنا واشا لعد ةدااوةراشتساد_بالا هنم كل لوبقهنكءآلةنأباشأب |

 تاكرحلا ةفاكت لطبو دوعس ن هللا دمع هفم ل -.ةف كااذيمذلاو ري ىت>اموي نب رشع

 أ 1 اهتنارطتن هلاكمف شح لت قيود لاتقلار ا ةساوأرلصلا ماتالثتدهلا ءامغنا رظتن هناكمف ةيحلك نوتماودعلا |
 ىلارفاس هنأب هيفوري عمدا او نمباطخ اشانوسوطىلا لو ةندهلاهذهءانثآ فو

 ةدايف تحت ناكروةلاجر نب دنا نهامظعاذد_ءدل كرتهنأوةنرورضءام-ٌءالرصم

 ةحاراو م اسهولا ةفأش لاصةتسال ةعردلا ىلع ىفحزلا ىف عارسالا هيفهيصوروهرادنرخ |||
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 نما فوعدسلامهع ثدحأ نين كاب لعدج أر ودصت ءرمصملاةموكسلا

 ةروذملا ةثيدملا ىلءاكاح

 وبا هانةدتدمل وءارذولاقداضمل الة الهثدحو اكان دوسوط ماك كلذ دعب و

 ةذلاعا ون ممزلي اماببف عدوأ او عفا داب اهتص-واهرخآ :اواهلو ىفاعالقثدأو عنامم

 525 ةئسةخلاىذرهش لئاوأ ىف كلذناكوةر ونملاةئيدملاادصأاق رفاسمم نؤملاو

 1 ظ يف لك نما !لبقأف

 03 نيرك اشمهناطو ىلا حاحا داعو رة ضير رفهعف نمو تاب مئانام 5

 ١ اهظعاددعاشالالسرأهءلعتناكامىلامتداعاو 6 ارئاع_ثةماق | نمهان ام لع

 اعنا نماثثان ىلعد < مهيفىأرامل نيس اهولاةيراحدادعتسالا فئاطلاةّْمس .دمىلاددملا

 0 قفاولا 1251 ةنسرخالاعسد 4 قدوعسمهيعزتوميبسنيسبما

 (1815 ةنسليزنا

 ا ثويلامتمجباهف ةبرتةنيدمزم برقلا,افل أن يرش عءاهزاوعمهت دق نون اهولاناكو ||

 باث, ٠١ قفاوملامويلا كلذ ةحيصوو "نيقير فا نمدحالرصنلا نكيلوةدرصملا
 هلوأاوق لكم جوو شدا ةيق.هعموهسفماشان ىلع دهتركسعملا ىلا لص و(1616 همس

 1 لصيف ةدابق تحت ىذلا ىناهولا شدا ارهقم همزهفنعلاةهحنمق الاشجلا هب راح

 ٠ 0 اهلئحاأف ة درت رة دمو مدت :ريسلا ىف ةقوعي نمهمامأ قل و دوعسنبا :

 هينمرشكم ياا مضنافنيتاشولا بواقىف يظععقواذهءراصت الناكو ةليروةشس ندم

 6 هلمهتءاطاوهن مهطاسراديزنل ىرقلاوناللا مهعطقي راصو مهداروق نمو
 ||| ىذلا ىناطريمالا دونج ب راحو ةكمفونج ىف ةعقاولاريسعلاد الي ىلا شكلا هس و

 ضبةلاراصم !همالتخاىلا ىلغوأ ميعزّرطضاورجالاركلا ىلع ةذغنقىفنيدرصملا براح ||
 ]| لويمالساىلاممورصمىلا ل :رأو ةماهتريمأ شوج دئاودلاخ نب نسح ةدعاس؟هيلع

 || ارثةعمج ا موو لاققؤرصمىلاىاطريمالالوصو 1 ؟ . ةنس رامخأ ىف قرد ارك ذو

 د اسعلاعيجتجرقلاهب كاذذا لاو كربلا ىلاىناط)صوشلوالاىداحتر جمشرشع |||

 ق



5 6 
 7 درقلاب هدااودوح وباشانوسوط نابخ] هيفناكوملا لس هلل باطخلال ضو ارعالا | 1

 6 اال ا ونيدلانمأ

 0 رحالو لا انتشال اس أ ا

 قر 14 >- نب رشات تكف وةدجيلاداعمدقارهان وديا ثان ىلع دم ربصعل (منأدنعو || وأ

 مزاد امرصمن هرضحأو نيس اهولانم اهضيلخعو برعلادالب تف يقتل ملياماممئانأ تأ ا ا

 لالتحالمزاللا شيما عمل عين, غث ىلاشا نوسوطمداو لسرأورئاشذااوركاسعلا نه ١ ض

 8 ىةمهلالدنو ب رعل ع ناالاوٌوفو ةرلالا متساياضيأ سو (ءارفصلا) قياضمأا ْ

 لئابقلا غر اشمتلطبأدتبا عيل ىلا اما نوسوط لضوادإف هسيلا هيوسعتلاقسان نكعام |[ ْ ١

 هدنع نماوجبرخ ىتحاياطعلا ملأ لزوم تدافو نسحأ هيدي ياورضحو هنوعداوبلف 1 ْ

 ثعب وءارفصلاقياضمو عش نيب ةلزانلا برح "هس قزع, اشمىلالسرأ م. نير درس[

 ىلا ف زوردب ةني دمى هتلب اة ممهتمباطودهبل ١ ىجلااوشنعال كنئاهرهدنعنممهل ٍ ١

 ىلعدب واخاهدح واهالص وام ةةا.شملا نمى ركع فالآ ةعب رأ ونيهذدعةطقنا اذه ا ٠

 اهنما و جاد نيب ءرصملام ودق نماواءاغي> اهلهأ نالاريبكال و ابها رثالاهش و 2

 عيش نمديل نوما لم: ىف مهلمتسا ىت>هلا اوئنمهتعو ةدوعلان ميلا بتكتتاعاماهوكرت ا ٍ ا

 0 [ظد وب ع فآلياندو ةنيعمتزجأ اذ عم سياسي نك 1

 وسما َّق اذامهقذ.نأديال هنأ وهدلا ولعن نكي 0كلذنأ مهلعأو ْ ١

 اذهتوميريملادوروكاذفداصواريمشكن يثالثو نيفلأ ىلءفيش.ام علا نممهاطعأ مث ||

 ال تذبل اقنأبم : نيم اس



 0 ظ 8

 ظ ةجاهمد تءاهكرت ةةضراعمنودباهلتحاف لغوأ معزوعدملا ةدايق تكتريسعلا ملقا

 | نودياهوكلمو اهملعاوعلطن د رصملا نأ قربا ىفءاحام ىلع كلة ليصفتو هلبرعلا
 ١ اهولسرأو مهئاذآ اوعطقو مهواتقففاعضس ان أ مهو اهله ريغاهب سلو عفا دمالو عئاس#

 | ةىدعريسعلابرعمهل لاقي وبرعلال_ءامدنهذ لويمالسا ىلا اهواسرءلرصمملا

 | ملعاوبكركلل ذدنعفءاملامه هو عنمو مب اوطاحأ ومويلعاوعج 3 مانأ ةيناسع :وكا مي ملع

 )لا 6 ٠ . هت 5 َء ف .[

 | ىاولرنف ىلغوأ ميعزو صاخضشأ ةعبسو هلال اخد لومسمنمريثكلاا لتقواومز منأق مدون راحو

 أ برعلامتبراخ ةلايدا نمتدسحت مهل تأ ناك هنالاشابلا بشغف ..اورهوةئيفس
 ش ظ ها ريلا ةيحان نمنيمز ماوغجر ||

 : ْز هنقرف عمرغسسلاب ب نيدباعرمأ ل اشاب ىلعد_#ن ةمزع ىلعةمعزهلاهذهرئؤتلنكل
 ظ | تاّوقعامق+ امدعاو لفاوةلىلعهيلاهأن مل صاخلا ىدءتللاعنمنارهز ملقا لالتحال

 أ دعبو ةيلاوتم مايأة ثالث ترخسا ةفينعةيراحد عباهلتحاف نيت اهولادونج عمنا
 || ةفرعلو نملادالب نمو نيس اهولا ةدعاك ى هلا ةبعردلا نمددملاو دل اىلا نال يلق

 اوراصلب ةيلوصأ ةيراحممهتبراحم نم نيدباعن كم لاب ازو اغمو قرطلابرعلا

 مهل ةرواجن ا ىارملا نم هاوي فاعلا دخن ممدونج نوعنعو قياضملا فهكنونمكت
 ىلارةهقتلل كسب نيدياعمهالارخ ارطضا ىتح نب رصملا دونج نمريفثك قا كله اذهلو

 || ناكث يح فئاطلا ىلا عوج رلاهومزلأن يب اهؤلانال اليلقالامبثْيلي لو هغلكلا

 اهيفن وري اهولاةرصصاحوامةماشابوسوط
 ادصاقدنلا نمل يلق عملا! ىفماك قيضلا نمهيفوها؟هلعيلةةيعمدااو لسرأ الف

 فئاطا | نمب رقد ل_بح ىلا لصواو نيساهولادرطوامئعراصملا كفا فئاطلا ةئيدم

 ْ فداطلا نمت ىنارعأ ىلعهوظفاك ضدق هن اننا و لءالا هاما وةح | ارتسالادارأ

 | لولب زب ةًافاكساطعأ هديريناك امهتملعامو نب صا اًةوق ن ءهنممهفتسأفهوظقيأف

 : | 0 داون نصملاركاسعة مد ةادئاه هنا هلاك ل. هه ةقيقح هلع

 || هركشفاش ا: نوسوظىلا هليصوتب هفاكو اداطخ هيلا عفدمتنيساهولاّة ب راحل م عرع شد
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 اساور

 هيلع علخو بلاغ شي رشلا نأ نباوهورورمسنب ى < في ريشلااشابلاريضحأ هسسفن | ١
 ةيناطل لا ماوالاب بح بلاغ في ريشلا لزعوهمءايةدلبلا ف ىدووةكمةراماهدلقو ||
 اويهذوركسءلانمّتدع هعماور أوه كراسات تعيس 0 1

 رصمديع_ صم اريصقلا ةيحاننماهياوراسوةنبشسلا مهولزنأوةدجردس.ىلاهدالوابوهب | ١
 ىلا بلاعب ريشلا لو دوريسل 4 ةشسمر<رهش ثذاوحف قرط ذم هاا

 ةعدةلارصمىلا كمه رش بلاد. سلال صوهرمشءمداسدحالامو.ىفو لاقفةرهاقلا |

 نااتفيرمثلازفسدعبو اذه مب ركل اربزعلا تنك نا قذىلاعت هلوقّدح ىلع هماةماماركاو |

 ىلا الوأ اراسناهحف وه رثةبس دمىلاريسلاباشاتت دوسوط هدإو اان ىلع دمت هرم 9

 م زمول دج اوه هلا دج
 ,( ههيس ةديابإب 54 يوجع 07 ٠

 ل ار هدد طا جاتا دوج دو 1 ب 4

 ىلاهعمرمضحو اشان هارب اهاقافريصقلارغث اف ىهىلا مزال |نمة نسف سلا ه,تن دقو

 ىلارضح وهيسعمنيلصاول اركسعل أ ود قبب ومدال اوأ نمهعم نعلن ابكر صوق :وامق

 هلوصواامالعا ةعلقلا نم عفادمةدعاو رض ادضقك ىلاربخنا ل_صواسإذةعدةلارصم

 ءاقبلابمزتلا هنكلةبرتةنيدمد دق مرئاشذلاو نوما نمهمزلب اماهنمذ تأوفئاطلا ةنيدم

 لاجل اراضحا ىف حار رشلارخأتل مانأة دعب رتو فئاطل انيب (ةغلكللا) دن ةدلب ىف

 رلمعلا اهراضحاناشانلاهفلكىّتلا

 نءدعمالى هوب رتة ل دور غسلا »م أد هنتناتداكن وما ناامشاننونسوط لعاساو

 رطضاذئنيف تدفن ىتح قيرطلا ف حارم_ميأطب أ هنكلو مانأ :عرأ فا سال ةخاكلا

 نيبباهولا ر كاس عىل حجارف.ءرشلا مضنا كلذد م ءفاعوجو ,رر اسعتومنمافوخ عوخرلا

 عمداعنويرممملارةهةناملف مامي عابقب الاونمب رصملا هنا. ىلع مهعماسة تم ناكهنال

 نوملاوددملالدروكلذءانثأآ فو مهد _صواشاننوسوط مهلباقف مهيلعم وعسل نساهولا

 بّتكو فئاطا | ىلا نمو ةخلكلا ىلاايناث'عجر لب اهكقف نمن كش .لوةبرتىلا ةركلاداعف

 مزتلادناو ار في رششلا مسد وبرعلاةنايخ بس رقهقتهنايدرب_ذةكعمالاوملا |
 ودعلا ىديأ ىف قتال -ركسعل امزاولنمريسشكو مهعمتناكى بلا مينا ازتحاد

 ةضرف (هذفنق) ةنيدملال:>الرصلا قب رط ىلع ىرخ أ ةقرفاشاب ىلع دل سأل ةلو
_. 



 ” معتم 00 كة 0

 توسوطابناكوةنرنملا لشد ىتءرثأن وب اهولا ىنتق فئاطلاىلادوعلاورقهقتلاىلا ||

 راسل اوبتكفم راسب نانا نيثاساوا اوعطقو امءاوقدخافاشان ||[.

 ددملا

 هسفن | نعد من( ا اال . لعرت رع (

 سو وسلا قيرط ىلع ميسظع شجر صم نمرفاسو نيب اهولاربادعطقازاج ا دالبلا

 أف عرشي نأ ليقوتكمل الفاو 11157 ةنسسطسغأ <10 مولى ةّدجلضوف

 ال ىتذردم ىلعءالبتسالا نمنيساهولا نكمىذل بلاغ فيرسشلا ىلع ضل ىلءّرصأ مل

 أامهنأ كيلي رصلاونيسي اهولاننايذيذمناكو ةّدجىلاهئاحتلاوهيور بة دملاوةكم

 ْ 1 ظ هعبتيفرصتلاءزوفي

 ْ نوفل قلبا لمعت رسل ةبتبكو ) بسلا تعي رشا ىلع علا
 | طاتبوةقداصملا ىلع بلا فضيرشلاعماشانوسوط هن. اووهرسادكمىل اشانبلا بهذا

 |١ دح ا نوذالنازةيعكلا فوج ف نامع'الاوقشاوملاودوهعلا ه عمدت جوةافاصملا

 || كلذ للعاورقساو كاد كمث اىلاودبلا فأي رخ "الاو "هلق ىفهملا بهذناشايلا ناكوهبحاص

 "0 الاد ونئداهلا# ةلققسللا قافاشابنوسوطءاعدتدعقلا ىذرشع سمان فو: ةذم
 ١ | اندفسلجلاىلا علطورفا اوُدّدَع فك نيدباع لو ساحل ارقتساامدنع وةريثكركا اسع

 | اوسصن كلو ةعاطواعقملاةذةلودل| بواطمت دال اقو همازح نمةيدنلاذخ و هنم

 || كلدولال يسال .نيدباعلاةفاهيلا هجر وأو مانأ هئالثةدمىفىلاغشأ ىطقأ ىدح

 1 اا جبكسا ودغضوةح .رد لسع وتفقد رشل اًة.عج ىف لصخ ءكراظت !ىفةرضاحة ثمفسل و

 ا اابلا تقوحأ ب رح مكّسم عقو نامل لوبا شابلا مويلا لسراف برحلااودارأوةيارسلا

 || هدالوأةيارسسلا ذهب تاكو كلذن ءوهفكيش ؛ رشلااضيأ منهل لسرأوركد اّسساتلتقو

 نكي مهلااقو هيزوفي ريشلا صاوخ نموهو ىك_دد_جأ عشا ميلا ر ضف ةثالثلا
 || اثابلايضحو ةمالتسل ان مكنل دوعب وةلودلا عمر واسم ىفرولطم مدا اوامناو سأب كانه

 أ همالكل مرتك عدلا حس هعوج ىلا ع نعةباست كربكدلق نادي رب

 اوماقو .

 ا

 ب ب جت 7 جب



 لا ا ب مطب لب اود بو اج جب جس دس جم
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 ٠ الموانمارا مالا |هنلع ىتنلاربقةزادز و مارحلا هلناتدن خب قد رطناهدلاولىرصملا: 0

 ١ ءىوب ةنسةدعقلا ىدرشىفل ويمالساى اء :رصمملاالؤأ اريخلا اذهلضو وو نيد صال

 بيسلااذهلو ةفرشملا ةكلرظ:لاءاهتممه" ال فئاطلا ةنب دم ل تك نأ ا ثا نوشوطدا اراغ

 نمدْمادمم نزاخناهبةلبعجو حالسلا اهيفعدوأونيباهولا معزدوءساهتسصحدقناك |

 ةيردمش 1 راسأنم مدس ًرددو جدو نمر للا ىلع فمش .اماهب عضو و زئاخذلا

 هز در انونشالطعو

 نمار 1 هر أةونعةدلبلا هذه تفل ىنكيالدونللا نمهعمامثأ أرادرسلا-ءاملنكل

 لك اهجاهرصمّن م ةدحخلاهتااذ !ىحامميماح ىلاددملال اوصو عنمواهتس راحه ثج

 لوصودرةعابرا شه هزك سه لرتنأة ب اهولاة مالا د : ثيلي ل هظح ع 0 هاوق |

 نودبةموملاةطقنلاهذهلوخدنيدرصلل كلذ رسدتو هنرمصاس لسرملا ىرتصملا دنا | :
 لك عمش نب وصلا انيق نوم حشوة اهلا معزدوعس اذا ظاتغاف لا دحالو لاَتق 1

 ادعي رصملا ىءدي تام مم لكن تهظءنيتةرفىلا مهمسقوىوقتلانممد:ءعناك ام
 نيتقرفلا نيتاهىدحا ىلعاسي هسفئل عج وديدشس أب ىوذوءايوقأ سانأن ممل | ١
 هلانعالةدعاف اهلعدأ 3 ٌريىلااهلسر تق هنا لضفوعدملاهدل وةدامق تح ى :رخ'الال محو | ا

 برك لامث ىف نعمت ىلوالا ةقرغلا دونج نم دعم نموو هناك هرئاسذو هوم اًرقتسمو
 | نساهولا ىراوس تناك ةدملاهذهءانث ىو كلذلاخا ىضتقااذااهتدعآلنيتعتسسمو ||
 زيسملافمهمرتأت نملك لتقتودب رصملادونللاشوانت || '
 ياما ومدونجن ذ قرغتام عمجبة ناودعلا تاكرخلا هذ مباشاءنوسوطإ بعاد 1
 ةيكانللاة نندمتأؤ مجاهودوعسهقيسنكل ذدملاهيتأب امير ةقاطلاردق ىلع نيساهولا 1

 نكل 'ةفينغتامعهةدعد_بيا_ستلا ىلا فئاك انعوعدملاتماجدئاةرط_ضاو

 | اوهسقيودادغيىلا اوهجوتيو معلسأ اواسينأ طرشبةيماخلا لينسوهليبسدوعسقلطأ || ١
 0 .وطلسرأم نيساهولاةهجاومىفادبأحالسلا اهاه<النأب || ١
 ١ كل نيب .اهولا ىدي نماهصالختسال ةرتة سي دمىلان ير ؤمثملاهداوقدحأ ةدايق 5

 ا زبد لك ع نمهيلعاومع ِهوْنَوِم اه ايرلا هباع رخةئيدملا كلن مدي 0

 (ةيقيفوتلاةجببلا) ب - 0



 ا ا
 ًااوذخ *:اممناىتح طوطخلا كل: ىلع ةوقبةدابلا تمدقتف اهيلع موعهلارالاح م أل همزع
 أ اتكمتناتلانماذخ" آ ناكىذلاىناثلا طخن او تمد: مث سيرانملا هذه نمملوالا طخلا

 | ىرقهقلاىلانوب رضملارطضاىت-ةعاصشل اوّدَوَمل ادباغب نوب اهولا هنع تعفادواىظع

 : ايؤةغصوعبن ةضرخدلا نيدثقدغا ماما نمانرفونيير صل فوقض فضول عفو

 .ٍ ًاددعةهقالواوب رطلا:مهلهج وشساطعلاو ع ولاة 2نممظعقلخ مهنملال»: تةنطتم

 ا 'دح امها امل ندد رصملا ارثآ عاسان ماونكمي. /نيذا نيب اهولا

 ١ أ اناننوسوط هداورل اددملا ل ر لاي ىلع ارطتعلىذااراسكنالا اذ هماشاي ىلعد<# ملعانو

 ٍ ئ بلغأ ىننولزعي ما ردبةعقاو ىفهنمدقفام ضو ءتلرئاخذلاو نوما نماهظعارا دقمو
 |0000 دوام دم كده اثابنونوط نمد قواورهبيلركسءلا اسر
 5 | ىتلالئابقلاةثوموت واق د1 ةمزاللا قرطلاءارخاىف لم حيل ةرهلاهذ_هىفو هرك اسع
 || نيةنطاقلا لئابقلا الاوموتافاص نم قت نأدعبو نيس اولا ماكحابة مضار 5-6

 ْ | قداس نأنودباهلصوفةرؤملاة#كدملا ادصاقت حرش هشدج ماظتنا نمو ةنيدالاو عنب

 || ىفةحتفءارجال عفادملا لا مّتسا ىف بغرب هنكلراصألا ًادّساو قب رطلا ف ةضراعم ىندأ

 || ىؤبنلا مرح ان اطيح |متافوذ,ةم ضعي ب صن نأ نمافوخ دل لوخداة فيد ا روس

 4 ”ىزب ”ىزتيلفامب اهو نكمل نملك ناد. دملاناكسل لسرأ هر هجاذا تح معللا لمتساف

 5 شوا نكعروسلا نماسوظع ار مدهفممللا قاط أ كلذد سعب و ةفئاطلا هذه ”ىزلراغم

 شويا اهتجءاهف ةونعاهلوخدو ةئيدملاةجاهعكاذذااشابنوسوط ىهأفهتملوخدلا

 00 لقمر ونملاةشدملاتداكساو 0 انعدعب نكلاهتلخدوةب رصملا

 نينموملاريمأ ةعاطن ءةحراللا

 ل فيما ردا ةبو اجار ا وا 0

 7 م 3 دع

111111011011013 

 هلاع أ ةدعات ىهىتلا عسي ةئيدمىلاةعج رااطغ نصحت هركسعباشابنوسوطذخ أم !1

 ه[تءتففا_هقم سلافي رششلا ناك ث يحة:ٌُدِج ةضرةىلارفاس هلا اذهمتامدءبو

 ةئيدمو ف هشحب ركسءرءاراس كانه نموحارشنالاو رورمسلاو ةلومسلا ةباغبا مباونأ

 3 ةقرفلا ىلع ىلاهألا مايقللاتق نود, اهل دو هلصوغنس ولا ىديأنماهص الذتسال "كم

 |٠ ركسعرنسلا تتك ذ كني « ةنرصملا شومجلا مودةباولعاه >اهايا اهدرطوةظفاحلا

 07 ىرسلا
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 ىلااشايلا لسرأو سهئلاوداسفالا نمركسعلا عنمودلبلا لخد توسوالهلا و |[ ]

 (كنلامملا) ند رصلل نيعباتلا فاشكلان ءاهبودجو نم قفعب رضنتادليل اوى :رقلا 0
 اوناكو ىدنحو ف شاكو رمأ نيبامفاال او ة_هقاولاهذهىفتام ومهقانعأ ترضخ 5 ا ْ

 م- مامن مهو دّرج دقو هزيم رلان ل سغملا دعم ومربو تاشخالا لعموم وامك :

 حوزكن دج الانيمفلالا نم جي وناديمورقتاجال ليقضرالا نمةرف مهو ةلأو 1

 ةس.-انىلايرهوةعلقلا نمقلست كب نيمأو شو ة_محانب اب اغناك هناف مانه" هيدعإ]ا

 ريغصلا كلمن نيسحبو كسب نانو ةيفلالاريبك ك_نيهاش مهريهاشمنملتقنممو ماشلا ||
 ىستنا كب ميسهاربا نب قوزرمو ىرالكلا كدا ضو ريغلا كب 00 ا
 ليسلاوهد_عب تنمأ او دالءلالةرانعو يا :ومناكوتا اريمغت 7 ضعساصنملم 01

 اروار

 نمديسد هوفهداوع 0 ا نما نسال نزع :رئاورامامأ

 ضخم نكي ناهبف غلابمهأ كلذ ظقفوه مس وهدد اوحلتقفنادنملا ةهذل ِر وسلا قوق 3 :

 ظ قالتعلا| ١
 فال ةتيس عمفداهتجاوّدج لكبةديرحخل زيوت ىفذخأ مهلتقي مهرش نمصلخ الو |

 نوسوطولهل ءالؤهةدامق ل عجوة وطلا نماه-جلثمو ىراوسلا نم نفل و ةداسأ| ن

 ةدصاق ترفاس وبك ارم !قةدامسلاتلزن د ةنسناعشرمشىقو صح اك اشاد

 اإف هه اشاننو سوطةدامقتربلا قيرط نعت رفا سف ىراوسلا امأو عسنب ةسضرف

 مظعالامهدئاقامأوح رفلاة باغي ناكسلااهلبات عني ىلاةيرصملاةبقانودلا تاو |

 هداشح اويبادولا عامشالة بشنلاب مهتحلسأ ن *سسح .و هركسسع ست ىلعد ةعاذا امر وةراسحاذ

 0 يا 8 هل ا 1 مل

 مهنأالا ةيلغلاباوداعو ديني رت -1!قعاومجهف شيرقرافكى عر سوهسيلع |
 نعاشاب نوسوط كلذنئب ل نكل كانهاهوماقأس يراتمفاوقحاو ماظنل اةناغباورقهشت |!



 ٍ هلل

 | .ةيلقاجولانممهفلخن وةالذلا لغتنا بكوملاراساسلف بابل انأاغأمب هاربا هيّرسأ

 | هتفئاطفرعو بابا !قلغب كلذ دنع حي وقاص مه بزعل باءنعةيرمدملاتاشادلالاو

 | قمهءعجأباورصغادقو (كيلاملاكاذبدهةب) نييرصلل نيب راضاوتغتلاقدارملا

 || ىلعالا بابل او لفسالابابلا نيباهق بزعلا بان ىلع ىف عوطةملارطاوهورد كما قيضملا

 | ناطيلاورخغ ا ىلءركسعلا نمةتعاومةوأ دقاوناكو ةعلقلا قوسىلا هم لدوتيىذلا

 ظ أفي لوين ماظتتال كلذم_مكولف ىرقهقلا٠اعالادارأ ل غن مبرضلا لحانف

 |١١ | نوفقاولا )عال واضيأ مه فلخ نم نيبارقلاو قدانبلا برضمهذن أو رقنلا قيضم

 : ا مهسفت :فاوكسرا مهبلحام(كيلامملا) نوبرصملاىأرالفاضيأ اوررضدارملا ىلعالا

 ١ | نايلسوكس ب نيهاش مكقاو ل اومهنانع اولزتفةرثكك صاخشلأ م[ عقد مه يع ًافاوربتو

 1 ملعب صني صاص رلاوق :وفىلانيسعجاريسهكملا #ن مدد _عونورخاو باويلاكِس

 ١ 1 نيرهاسشنيرئاساولاربلو'ءل_يةثلا بايشل اويوارفلا نم موياع ناك اماوعزنو ف لكنم
 : | مهرثك طةسدقو ةدعالاةعاسةاة_هحاوملا ىطسولاةيحرلا ىلا اواصو ىح مهفوينس

 || اوذخُأيلاشابلاىلااهباوعرسأو هسأراوعطقف نضرالا ىلا طةسوّكِس نهاشمضأو

 1 حرا تنيوحلا ىارسلا|ناوند نمبكردق بكوم اراسامد ناش ابلا ناك شيشاقبلا

 ا ْ بلسو(كدلامملا)نيي رمصملا ل_ةقىفركسغلا فرسأو مهول: ةفاشابنوسوطت د ىلاريثك

 || انزتن ءلكودلبلا ىلاهأو ساسنلا فئاوط نممهةفارنم مهعماواتقو باينلا نم موملعام
١ 

 5 ظ ا ةوصشنم للا 7 ا يو يعي واج لردأنمىلءاوضيقوم حزب
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 سوسلا ىلارفاسف "هلل كلت لاسرا ىف عارسال |ىلعم.ث<ىلاعلا بابلانمباوجو ا
 ءانثاهفاطتخالكيلامملا نمةديكم_هثنك١ دااهب مقم وهامو تاريضخملا كإةزاخال : .

 دنملارفسلبق ”هرش نمصلختلاة قب رطقرداعادناكاملو 0 وسلانمهدوع | 1
 دنممهلادبونيام ماقال ةصرفلاهذهز تن اهنكتفاأو هبل اهات لاول لا 1 ا

 ةدحاو لملف ةرهاقل ىلا ءاصوأ ادرحان:«* بكرم ميدبأ ىف عقب الأ ل جالو رضمهلوخد

 هيلع مزعامديفتتى عرشو كل ملا كلن نمهس فن اخ ىىددح او مداخالا هعمنسلو

 لقال ثا, ىلعدتريزعلاناقريلسا قءاجام ىلع كلذ يصمت” . .(يلقلا متت )

 هونو ب زعلاة بقىلاهشومح تح رخوزاا ىلا هحوتملا كر لاركسعرسوسوط هسا

 موس لعجو هنغ لزعناكى ذلا د ءاشا»فنوتكيلقل مأشلا ةهجىلاركانعلاهيجوتب
 ثامرلو أ قفازملا 16+ ةنسرفص. ه )رفا ++لاموراتخاو لالا كب نيهاش

 ىفةعدَتلاةّنسهلا لعق اونسالاب شد واج الأ ف اط سده موو ناكا انإف 00 1

 هفامأايلاعاراج بكا ازو هسأر ىلع قيطلاو ةلْضاا سالوهو ةمظعلا بك اول ةادانملا |

 بكوملا لوس مهمالعا كل ذبدير(ىالآ نراب)مهاوقب وداني ة بصق هلوحوزاكمب متم
 ءارمال اوركسعلاراك ىلعتاهيدنتل !قازوأب اوفاطو ةنسيدملاءاح ا عبيج ف كلذ نو رّركيو ||

 عسجللا ب كريلةعلقلا ىلاراهئلارك اءفروضعللام_متوملطب مهريغوةنيقلالا ند رصملا

 هيلة حلاو عيجا تكرةعهلبا مو ميصأ لف بكوملا مامأ مسه زو م-متالمحتب 7

 دئعءاسمالا] ثدفمهدانجأوم_هءانأومهكملامعنونرشملا ع ظوةسءلقلاىااوعلطو ||

 تكوملاراسُم مهعفكحاضتو ةوهقلااؤ رشون مزلا نمةّدمهعماوسابوهويشواشابلا ||"
 أ ىلاولا مهل نمو ىلع نوزأ ى وسما ,هريموتالدلا ةنئاطتيزاسف هومر ئذلاعضولا لع |

 نموميبانزتن موةيرصملا تا ادلالاو ةلقاتسولاوامتالاو بستحملاو .(ةرهاشلاكاشإ) | ١
 امنأمينهارباو بصانملا ٍبايرأو تايسئاكبلاوءاسشملاوةلايناركسعلا فئاوط مسهل ||

 رص دقرب زعلا ناكو بكحجوملا نربوءىع و سهذيناوبلا كن ناهلسو ب انسلااعأ

 مهاذأ نم هرطقلا ف رو مق درش نم ضاخيل مسه عام :, )وكمل املاء ضع الا عيج لتق قع 3

 مويلاذلذعيصفو طقفادضتكللاوح وق حاصوا اي نسح لا كلرسأو مورو مويلسسد | ١



 ف ٠

 5 لسوةيلعلا لصد لوم روار وظح ناك كد زيبا اه اتق نونا وهتجرنوحرو

 ىتح مهلئافو رفكتأب عيجلا لع مكحلب ناضل دبع نمو مانصالا د عن مند قرش

 ١ مهنأ ىفو ةعدارلاةدعاةلاكيلعفةدعاقلاهذ_هتفرعاذاو كو هتلهلك نيدا توك

 كإفلا قا اوبكرا ذاق هل آوق كلذ لعل ءادااؤةهنوكرس ب امنوسن. ودنادشلاىفهتنوصلخم

 0” ور نوكرشي مهاذاريل اىلآ م هات الف نيذلاهلنصاخم هااوعد

 |[ ىهو ةسناخلاةدعاقلا اسف ةدعاقلاءذهتفرعاذاف خف هناصسهقاري_غادئادشلاف
 || قهقنوصاخ كءاوأ نالاشامز كرشممالقع نماكرشفخسأ ى تلا ن هز ف نيكرشملانأ
 ىلاف< 0 2 مالسل اهملع هل اوقاواعب وءاخرلاوةدثل افمهعاشمن وعدن/الو اًوذو رئادشلا

 ما باوصاانلءأ ةللاوةّدشلا فكفرعب هدءاج رلافهتلا

 أ يامر هل ععيوركسملادير مت ىفهد هججلذباشان ىلعدهخ ىلا نامر هلا كاذقأاملو اذه

 هيلعةيز ضم كايلامملا بف تناك ىذلا تقولا فرماال اذه ةّبوعص عم هرباسد ونوم نم

 رئت رطد درسا نأن منقي ىلع ناك امودوقنلان م كادداةيلاَحدتن رخ نأ نعالضف

 | م دارملات ,رطذخت» نأ لعّرص اضن أل قتلا ام وركا اسعلا نمريثكه يفد ع يبعص

 | بك اسصدوج ومدع مزعل اذهنعدرغب لو وفتح ةظرفىلاهدودح لقتل الهس ناك ثمح

 || ننام باشخالا عم <#ىرصملارطقلاتاهجرئاسولاو صاوأردصأ لب دلال قل هل

 ةرهاشلارصم قالوبب ةناسرتلاف تعضووتدروف (1) ةنيفةرششعسجساشنال

 وهامتيو كانه تبكرف سيوسا اانيمىلا لانج اروهظ ىلع تلقن بيكر تلات زهجتو
 نوسوط مميرب ف يسعمو ةرهاقلاىلا ناطل لا لبق نملوسرر ضخ ذازيملا فذخآ
 نيسناعولاةيراحتزاجخل ىلا اهلاس هرآعمزملاهلةدايقا نيعملا اان ىلع موحرملادلو اما

 | ةيكارمشف عيشي اهولابح وم مالنا لسعدا ا؟؟: ةئسثداوحىفقرملالا# (1)
 قمنلاوتوتلا رام عطقل ينبع لسا وتاداةح اصلا با دخالا بلطت مزاقلارصل بك !رمئاشناف

 || كاتس ر اوجد تاثيرووهناضمرى الون لحاس» لعح ؤىرحتأ او بصل ار طقلا ىهح نم تعمق

 سد ولاة عانصلااهك رولابحلا لم باشخالا لمحت تناكواهؤ يبل مهريةوني راشنلاو نير امتلاك
 7 || كلذفالخوقب ربالاىم-تاهادحاراكن فس عبر ا اولمجف رعلاقاهتوقلي واهتنوضس واو طفلق, و
 3 ها عئاضملاونبرفاسملا ل متاؤادو

 سلس تت __ سل __ سس عم حصع <<

 بايدي رم ب هههبج ود نرد دنوول بردك يال انوع هام ةطوم هاج معا خش ا عم مم... نغم ظ تنم هم زل كعمل حسا لتعمل مح

 اماما

 باوحو .



 | بايهنأا.عازرداقلادبعابوأ سابع نب اانوأ هتلالوسرانلافنخ كرش هللاريغءاعدتا |

 بوتيثأالاهلامو همكردبيىذلا كلر ثلاوهفديلاهتلسووءدنعدغرفشوهللالا ساس ||
 فاضيوأ هتلاريغوج ربوأ هل ارغىلءلكوتب ىذا وأ هتاريغبنوفلك نيذل كالذكو كلذ نم

 وهف هتلاالا هبلعرد ةءالاهف هللاريغنيعتسؤأ هتلاريغىل ايما وأ هل اريغنيرسفلا رو

 هب كرعْدي نأ فغب الهتلاناهسيفهللا لاك ىذلاوه كرشلا عاونٌن مانركذامو كرش ماضبأ

 نيكرمشملال سو هيلعهقلا ىلصهننالوسرهيلعل تاق ىذلاوهوءاشب نل كلذ نودامرغغيو
 ىلا عتو هناصس هلئاهاك ةدايعلا صال اب مد سحأو

 نأ معتنأ اهافأ يف هاكى هتتااهرك ذدعاوق عسزأ ةفرعع مهيلع عسينشتلا ىأ كلذ مدي و

 عجب ربدملاتيمملا ىحناقزارلا ق لاح اوه هتان نو َرَسب هللا لوسر مهنا نيذااراغكلا

 عمسلا كلي نم ضرالاوءامسلا نممكقز رب نملقىلاعتهلوق كلذ ىلع ليلدلاو رومالا

 نولوةمسف ص الار دن ندو ” ىلانمتدملايرخع وتسملانم”ىملا حر نم وراصنالاو

 لق هنن نولو ةيس نواعت منك ناا يف نمو ضرالان لقىلاعت لوقو نوقتنالفأ لقف هلا

 الفأل ةهنتنولو ة يس ميظعلا شرغلا برو عبسلاتاوعسلا بر نمل-ةنورك ذئالفأ

 || لقهتتنولو ة يس نواعت منكن اهبلعراجيالورب ب وهو ئث لك ت وكلم»دبب ن ملق وقل
 فشكك لعالوهوهنود نم هنوعد,هللارغىلا اوهج ون كلذباوفرتعا اذاف نورصتكأف ||

 مهوجرنامتواوقيممأةيناثلاةدعاقلا ف اوكرشين أدب الفل وحتالو م-خعرضضلا 1

 مهتعاششو مهتطساون نكلو مهنمالهللان مدير نن ذو هناضسوهتلادنعةعافشلاب لطلالا ||

 مهعفنيالو ,هرضيالامهتلا نودنهنودبءنوىلاسعتهلوقهيلع ل ءلدلاواضيأ كرما ذهو ||
 هناكسضرالاىفالو تاومسلا ىف لهدالاعهتنا نؤمن[ لقهتلادنعانؤاعفشالؤهنولوقيو |!

 انور يلالا مد _عئامءامل اوأهيودنماود + انيذااو ىلاعتلاقو توكرم داع ىلاعتو

 رافكبذكوه نمىدحالهتانانوفلتتهيقمهامفمهسمكع هانا ىئازهتناىلا || ٠
 ةعافشلا بلط نممهنمنأىهوةئلاثلاةدعاقلافرعافاضبأةدعافلاهذهتةرعاذاف هَ

 ةكنالم او همأو ىسءلل_ثمندل اصلا, قلعتو مانصالا نمآربت نممممومانسصالان م || ١

 برقأم-ميأ هليسولا مهمرىلانوغش. نوعد.نيذا!كئاوأىلامعت هلوق كلذ ىلع ءادلاو || '
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 يهذمنمةذبن رك ذأ داآتأنو ورك | نمو شدد فني رصملانيبىحامل.دن7لبقتدرأدقاو

 ةغلا لجانه ترش (كيتا زالان روج) ةاهملاةيواسترفلا ل اناهلعترثع

 ء اهذو رج ىهاهوتبب رعلا
 1 دنا ردا ور ر 0 باهولا دبع تهذْعاوهْذ مب رعلاّن مموقنيس اهولان |

 ام ا لازلمو ةياطلاا لع ر وظتزغصتقو مناك زا ادال نمبترتلا ضرأ
 قةفينح ىأبهذمل_هتنأد_هبو هيذواب نم لكل نع عراكم ابر شاو كلذ ىلعيشو
 ||| عورف ىف هنامولعم ثعستا ىتح مهتعذخ وام ا! عيذالو ناهفص ًاىلارفاسددالب سرادم

 ًاررفذخأفةيرعف [ 01 ةنسفمدال؛ىلاداعمنارقلاريسفتفاصوصخو ةعيرشلا

 ظ هرزقوالقتسمابهذمأ نأ لالق تسال اوداهتجالا ىلا هّسعملأ هند ْمةّدمَدغ نحى أب هذم ْ

 | فيطقلاوءاسحالاو دف ىف عاشوةرثكبهيف سانلا ل دو هيلعاوبك أو موعسافهتذمالتل
 أمههذمو اعئاشمه سه لريلو نعلا ضرأ نم ةبتءىوناسع لثمبرعلادالب نمريثكو

 1 4 <( :ةنسفم_هحارسأ ةطأفاشاد ىلع د#©رصمر رعمسهل هللا ضمق نأ ىلااديازتم

 | محتادةنعمو مهذم ضعد ىلع لدن مهمالكن م ةلاسرلاهو مهركذ أو متكوشرسكو
 | نيبدلاهلاصاةش منت ادبعت نأ ىهو مال. اهيلع هاربا "لمة يفشحلا نأ هللا مكجراولعا

 | نودبعيلالاسثالاو نكات ةلخاموىلاعتلافاكهلوهةلخبوسانلا عج هللا هأ كلذ و

 | غمالاةدابعىمستال ةدامعلا نأ ل_عافةدابعلل دابعلا قا ىلا عتوهناصسمتتا نأ تفرعاذاف
 | تدسفةدابعلا ف كريشلا ل خداذاف ةراهطلا عمالا ةالص ىمستالةالصا| نأ 5ديحوتلا

 || هتادجاسماورمينن يكرشلل ناك امىلاهتلاكاك ةراهطلافلخداذا ث دلك

 ظ آ ءاعد نك نودلاخ هرانلافومهلاع أت طبح ك ئاوأر فكلاب مهسفنأ !ىلع ني دهاش

 | ىف 'لرشأ د ةفررض عفدوأريخ بلج نمهنابس هقناالاهيلعردةيالامهنمابلاطمتلا

 ةمايقلامونىلا كبي سلال نمهللا نود نموعدب نمت لضأن ضو ىلاهت لاف أك ةدابعلا
 | لاقو .نيرثاكم متدابعناوكوءادعأ مهل اوناكس ال ارسشح اذاو نولفامم م اعدنعمهو

 .اوععتوأو مك ءاعداوعمسنال ,هوعدتناريمطق نمنوكلعام هنود نمنوعدتنيذلاو ىلاسعت
 | ىلاعتو كلرامربخأف ريبخ ل ثم دش, الو مككرمشب نور فك ةماعلا موو مكلاوباحتس|م

 نأ



 اذ ظ
 تاصح ىلا ةيناثلاةمع هرولاسو دن اننسمت+ نم تيضرشت لأ يتبول (:

 قحورخأةصديشر مجاب ينأ ةمكلانم (رزيرف) لارئجلا ربا ديشرمامأزيلكنالا ||
 ةئيدملا ني صحت ىفذخ أف هنياغىلاولاركاسع موده نم فاخو اهكبانميلزل دج ا

 رسحاوعطق دم_ثرةنب دممامأ سه ىنان" ىنعرهد مة ردتكتالاولا ١ الا عجراملو ا

 لخادوةيردنكسالاننبتالصا اوملاعطقلةريسملا ضر أو ملاملار عل اةايم نب لذ ايلساريق ىأ ١

 اهتممدع ًاواتاعور نموا مضر فان ًاواهدالب ب رخو ةرحلا تاهج بلغأ 'ءاملا عفرطقلا :

 ةيدوجلا ىلا ةيدعملاةري صو وكنت انيبهارتام هوتالاىلااهلغأ قيادل,نيعب رو ةثاموحن ||

 روهنمدنمبرقلاءاّدتمم طوبرمةريرواجامو |
 اشايلازفاس +++ ةنسةئاثلاىداج طسوفو (( زي م ةررلكلال ١ جرو م(

 ةيردنكمالاء الخان أش ىفتامتاكملازلكنالا نييوهنس ترركتورو.نمدتهج لاه سف:ب ||
 فىرسأ مهرك اسعنمذخأ ام ميا ستباشاب ىلع ديد هعتو اهم آلخا ىلع قافتالا امهندد متو ||

 ىلا اواسراقىرسالالاسرايّةهداسغلا يلا اناا! اوت أبحر -ه ىفوب رخل اءاثثأ

 ٠١ ىفكلذناكو مهدال.ىلااوعّجرو مك !صزيلكنالالزن مهاوصودزعمي وةيردنكسالا ظ

 رطاتالاوزريخ ةرهاشل اىل الدواملو (١م.0 ةنسريقبس )وى, ةئسبحرا]ا

 ةعلقلا نم عفادملات ةلطأا مباشان ىلع لوخدو ىردنكسالارغثل ازيلكنالا لالتح نم :

 س4ئاتاهوالا ف ةيل اوتممانأةثالث ||

 ىلءهدب ويةيلعلا و ا رفق أدر 5 ذملاةنسلا نمريمسدر شرخ قو 1 ا

 دال اوكَلَم نيذلا نيس. اهولاب رعل | ىلاريصم نمةدي رت لاسراب فد صب و رضمةنالو' ْ

 عستاو مارا هلاتدء حان ردوا اوراسصو ةرونملاة ليدل او ةكم تي د موبرعلا ١

 اوداعف مهل شويحلات درو موسأب ةسيلعلا ةلودلاتدشخ ىت> مهسجأ مقاسغتو مهمكح ||

 لايولاوةسمللاب |
 (ةيقيقؤتلاةحملا) - (م)



 | ةقرفلا تمهل موملاحابصقلفدن# واضء: موضعي دهاشي نيدتقز ُك 0

 0 :اهنكلىزاوسلاوةدابسإ ارك افيدا لا ناكىذل ازيلكنالا عفدم ىلع ةريغصلا

 شع ةيقزنعروك ذملا كابل الصفن | ة دعب ةفاسمىلازلكنالا تاكولب دح أ اهعبتف

 || 0ع محاور 00 ة كلا كلذ ىلعموح-هلاب ندد رضملاىرا 200

 ْ | عقجاو زيلكنالات ا اريدرك |سعنايضكلا. بقا ةلاتلاهلئللا قوريشعة يس ترسأو,

 أ داجلالوقهرقرك أع : (ترورتسا) لارتائاذخسأ هلمال اهذهىفوىرخ "الا ةقرغلا دئاف عم

 ظ نو (دويلكم) ىالاربمالاةدايقتتارغن مو. .لوقلاعيجراصفتاكرلب سمع ||| ٠

 | سما ةقرفل !فالخ تاناوك لهنادئنيحنطي روك دئاّكالا اريمال |

 ذ طلغنأال ارقهقتلا م أ هتجاهلريسل ا قذخأ أوهمامأعمجا شأنا عيجب نأحابسدلا

 اةسيورت ع كولا ”الث نم ةبكص اهالوأ لعش تابرسملا هنوق هير بدسنهرقهشت

 ٠ | نيعندموتاك قاب سجن نمةئااشلاوهتساثر تح نيكولب نماهتن اأو (روم) ىئاكيسلا

 ٠ هل د فتم هاعج لب امضعب عمتاب رسلا ءإةاضيًاريسي لم ( رتساحو) ىئاكيبلا ةسائرتحت

 ا رم« ةنربمصلبا ىرا وسلا ترظنناكاذدن عف:ديعب تافا عاهضعي نع

 | لتقلا نم ينن ل ىتجناكمو بناجلك نما بت طاجأو ننبرخالا نيتي سل نم تالصفنا

 | ةناس(دويلكم)ىالار رسالادءءانوراققنالا نمل ءاقو(روم) ىئاكسلاوهور شأن مالا

 | بعص كل ذناكنكلا( راسلجو)ىثاكيبلاةمرس عم عاسقجالاو عوج رلادارأ لممبَصن

 | ةملقةئي بهي رمسلكشي نأ, مزتلافدب تطاحأل :.ل420ةب رصملا ىراوسلاناللانملا

 | اراردمارانهيلعتقلطأ ةداتلار ك اسِعَنأالاذب رصملاىراوسلاأ_صنمكاذب نكمشو

 ا | طسو ماكققا ىلع مُهضوةسات ؟رلانمدناكم( كا ام)ىئابزويلاذخ أ ةدنطلان م اريثكوهتلاقو

 | /ىتليسبلاك هيلع لاهنت نيب رصملا قدانب نارين لزت ون كل هناوخاب وطن كا نيبرصملا

 | ىاكيلاامأو ص اظنلأ ةعبس هراد_ةمريلق ةرغنبالا (رتسسلجو) ىئاكيتلا ىلا ليدي

 ا م -1 ىمزتلاة تكل اذقاو ةعامشل (دويلكم) ىالا ًارملالوص ودع :عفادق (رت-سادو)

 ا .. ١ هعمنموهسفن لس نأ ه رهأ
 | ةكتاترينوكلا ذادملاربعست ىف عرسأف( (ترويتسا)لارنلاامأو ادد

 ىلا
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 بناجالا لادن نمىلوأهنامهلاولاقو لصلابم_هوعنفأو زءءاشملامهفطالفانتهجنمهلاب 1

 ظ ةرهاقلاىلا اوراسو لكلا لبقفمكتيب ||

 نصح فذخأو دعسلا ساق عناب ١1 ةنسرفصرمش نمىناثلا مويلا فو !

 ىلارغسو بأ: ىف دن 1اوبار طضاو قاقىفىلاهالارتساوا سنار :لصنقةذعاسعةر هاقلاا]

 اوداعدقوديشر جاوضىفزلكنالا ىلعزيب رصملاراصةنايرابخالاتدروةهنم 1غ مول

 هذهنفرسأنمةرهاقلا لال صوهنم مولفو ةسهلو أ مهماز ما دعنا تجاهمىلا

 اشايلا سه مش اراشتساةعلتااوةيكيزالا نمعفادملات ةلطأف ىلتقل| ضعي سوروةعقاولا

 طابضلازيسقو معبءانتعالاوزيلكسالا ءارسأ نم جرا اعمل ةهلّقلاىلاءاسطالالاسراب |[

 مارك الاةباغيرمصم ىف مهزتسأ ةدماوضقو تامنرملا مهل تدترو بريشملاو لك أملا يفمهنع

 كلذو ىرصملا شدا برح ناكر أ ةديرح نءءالة:ديشر ىلءزيلكن الا موحش لصف ك بلاو

 لصحا# (رزير ف) . لارتملا ظاتغاهانغاسأامىرج وةبردنكسال ا ىلازلكنالا لصواملهنا

 ةتسورذ: فال [ثالثْنمّةبكسى تناكو اهيلا اهلسرأو ىرخ أن رسم لكشف دمشر ىفهدن +

 1 اكلتتلص ا رويال مت ردوا انملاننيطزتعرا 0
ََ # 

 انو ةظفاصل جال تاكا سس اهقمضوواحلاتيرقؤنم كتل بأ 0 م
 ىذلارفظلانوروص + ارك ذئاملك رانلا برضى ةزيلكنالا ىأ نورصاخلاًادتبا فاح

 , موهحورخ نايجالاب , اعني رصاخانورهرباوناكو او دات واوربص ىلوالا ةعقولا ىفدولا

 ىأةّدملاكارحآى فو ةرمثالب نيعوبسأرانلا بريض ثكف مهيلعمهموحشو ةدلبلا جراشمملا

 ىلعد# فرطنمهل غنج ىلعتنأىتلاةيدادمالا مناي رماح ليربا عو ىفا[

 قب هس ذملاةيدادمالارادقمناكو كلذ, نوروضكارشتسافاشاد ||

 تدع اوةريغصامهادح انيتق ةرذىلارك ا سعا | كت: توست ' لاك! وهداس ىلا اةعير وا

 6 لاا قايسردكدملا واضكلا ةسائرت حتت ةرابك ةيناشأ اوداجلامامأ اهعقوم : ْ

 اهنبب سب وطم#.رقلامقديشر عرفل قرشلائطاشلا ىلع ووسدزكرعهشرغلاه ردع رقه ([) ||
 عياوجا < و نيللاورج الانةينيم#, رقىهواس رقتتاءاس ع ةوفىلااهنمو نتعاسو هدي شرن سو |
 دمحم ناكو:داتء!فانضالا رئاسواريثكز رالااههنعر زو سلرلاةريصبةاصتما هن ايطأوتارائمو 4

 ةنسةدعقلاىذ ٠١ دحالاة ل 2نوسوط رهتلااش دمج يمالا هدإو قود همفو هزني سصقاهاشا, بع(

 هيرب . ددسللا



 ظ ْ 0 لعرانل 00 !نمليلقي مهيلع حرخمتمنكشلا ةحو ||

1 

 2 هرطلاىف ا لس ونوع اوامقثودك رك ركل دواهمل انوي

 | هحكساو امابشلاو باول !نم م-يلعمهقداثن ركسعلا ٌقالطا مهكاسزا ىفدازاممو
 أ ا ةسهجبولا ماظتنا نودبتب راهت زيلكنالا دولت ر-ةنمزلا نمل بلقد_عيفتوسلا

 ْ ْ [| مهتخأوىدنج ةثآمو طايضلا نماضي يشكو اهل دئاقتلاءاولل اكله نأدعبةيردنكسالا

 1 || اولصوىت> -رفسسلاءانع نوأ مكب اولازب لذ نود راهلاامآ ناعفدمواريسأ نو رسعوةئأم

 د هردنكس الاىلا

 ْ ْ ةرهاقلا عيشأ 1؟؟؟ ةنسوركت نمير شعلاوسداسلا دحالا موي ىفهنأ قربك ارك ذو

8 | 

 | 0 د رفا باهذلا,سانلا عزوف قالوملاى ءرمسالا نمم-هعمنمو ىلّقلا سؤر ل اوصوريخ

 ا ٍ أ ماقالت 0 م ١ اضيأت ك؟روقال 0

 || ىلع ناك ارامهوناطباض مهيفو ةئردملا طسو نممهباوق و دا 0

 / || تتتئأو تريغتدقو تيب ابن ىلع مهعم ىلتقلا سؤزر وركسعلا طسو ىفتاشمقابلاو ني راح
 ْ | ىلإ مبني رئاساولا بلو نب ريشعو ة سجءايحال اورشعةعدرأ سو رلاةدع تن واهتار

 1 [لصولل تل مويلافو ةعلقلاىلا ءمباو ءلطواكنش مهاوصؤدنعاو رثظو ةبكزالا ةكَر
 || لثعةعلقلاىلا مهباوراسوزءلكنالا نماريسأر سعة ثالثو سو را تع اقل كئاشبأ

 1 ا 57 ها هليقىذلامويلا فمهب لصحام

 || || براحديعصلا,ناكو ةيردنكسالا ىلازيلكنالال او هوريخاشان ىلعد 2# ىلا ل صواملو

 ' أ لكلا ةبراهمعمقافنالا ىلع م نوشزعاشملا ميلا لسيرأو مصلاب ميلا بنك ك يلام

 ١ ||[ "انو تام كلم ع نم قدبصلاو مالا انتو اولاق لب لصلا اوابةيملف

 الأامع ىيالمثانيل !حايشحالادنعديع اوملاهذهلثعان دعبام اريثكه نكل اوهانلتاهال اوهانيراحالو

 || نمتلذملالمضتو هيلع هسأنامانل قبب لوانلمث قرغتوانروداتمد متدقدناثيحودضو

 أ حيرتسيؤانرخا نع ىنفن ىتحهيلعن حاف ىلعرةسنفانكيلا وان: اوخنا تنام دقو لجأ



 | نكميفيكلاهذس مب وم-يلعتافوذقملانمأ يش ىري نر يغنمرك اسعلانمهسعم |

 | عع ةئسمرحم ٠ ةعجلا مو ةصدص قزيلكنال ااهلتحاف 0( َ

 ةرحاؤملاب لب اهباحص أن عارهقتودسلانونكسال ممن ىلاهالا عماوطرمش مريخ اركذو |

 رطتاعأنيمأ اوطعأو ةيمال_.ءالاراعكلانواطعيالو د_باتن ا نوئهتءالو ىذارتلاو ||

 ندو هودارأل م ىأ ىلا باهذلا,.مهلاونذأ ورك اسعلا نم هعمنموةسفن ىلعانامأ هتناتخ || ١
 رحل فرةسلادارأنموالج و مىناثلافصتلاوالاهغهنذخ أبن إوددلا ىلعنيد4 ناك |

 ةوعدةماعانمالسالا له اوفلك لو ةيمالسالاا متع رشبمكيحت نيضاقتلل باونالاة تشم ١

 1 فرصت ها مهاضرر غي زيلكنألا نع ْ

 1 اان مأد لقب مف كب ىلع ىعسة عاشو ةقادص وذ ص مسسأ أرب نيم عسل 2

 'رليلقهتيسسك,هنيتم ا نع ةاكملاو ةعفادملا ىلعممصلب ةنيدملاهيلستىفةيردنكسالا ||

 اتلطممهقدانب اوقلطيالنأب مهلعددشو هركسعرمأ ع ةعاطتسالاردق ىلعددعلاوددعلا ||"

 دليلا اولخ دقريسسلا نم نعت ىفاواكو برد: كسإلا اول داك د. ثررغت نواخ ديل :ةعفادم |[

 ةنكمأ نع اوم مت ةواخةيلاغاهوديح و ثمحا-هقاوسأ ىف اورسشنت او سارتح ا نود | 3

 | م ؟ةفاسعةرهاقلا نعدعستوظسوتملان ضم الارحلا ئطاش ىلعةعقاوةيرحةنيدمتيردنكسإلا ( )||
 تسي تلا ةريهشلا ا هتدتكعترهتشاو جسملا لبق مريع ةنسرك الاردتكسالااببسأ ليوا 3

 يا ا ا تك

6 

 هرك اسعنما د دق نأن ودب ةريبشلا ةنيدملا هذهذ_أ نم ىزيلكنالا لارنحلا

 برغلا ىلا امو لويمالسا ادعامدارأ ةهح ىأ ىلا ءترافخىف ةرفاسي مهري غورامتلا نم

 نوكت مالسالاةمكحمنأو اناناواناهذحارسسلا قلطخاهو و سلب ارطو سثوبو ماشلاو

 مزليامزهج ومانأ ةعضحارتسا نأدعي نفكريلكنالا لارا, باامأ ( دسم د "قاد ))
 لكل سر أ نمددعناكو هرخأ ع ةوهرطقل اقهلز روكمل دمشر ىلاهركأ اسعضعرهدح وب سه

 نمالاةفلؤمديشرةيماح نكتملو ةيرهلا نما امم هنمىدنج ينل دمشرر غن ىلادنحلا

 3 رودخمالم م اونظ ةلاخل امه نمد ودها شامزرلكن الارك اًتعدهاشالو مهيلاريشي تح

 كإذب دهشن اك نب ًاطخوهو ايمهنعهللايضرباطخ انيرمع نينمؤماربم اريمأ أب ضاعل نيو ربعي اهقزح

 (١م ةنس)هيصسم ج6: ةنسنولبسملا اهلخدو ميسملا لبق 0 . هنسنوينامورلااهحف م حجراتلا 0

 هيداليم ['011/ ةنسامثعلاىاثلاملسناطلسل ااهبلعلوتسا متي رعق
5 ٍ 
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 اطئاسإلالابوتسا قنخ ًارصمةدالو ىفهثاقس نذؤملانامرغلا اشأ ىلع د_هتىلا ألو

 »16 رخآوة بالما ةراتةاسغطلاءالؤهرشنمدال_بلا ةس>ارال

 : ١ نمادلب نيثألث ومويغلا ملقا كي ني-هاشل ىل طعأ ًاوميلاةالاونادلبلام_هعطقأفكيلامملا

 ْ أ | ىثلالا كي دمت ومنمالا بابتتسا ىلعدعاساممو . ةزيلا نمةرشعواسنهلا ملاقأ

 | ىسيدربلا كي نام عَتامهنو مب عوام ادقاوةراسج مهنا صار كح نمناكى ذلا

 : هيلارضحم رم. ةنسرانيىااثلاو+ وم. ةنسرتعمدف لوالاةافوتناكف

 ا ب ردبىدهملات د هاطعأ و هيراوسىد_اهحوز ومرت قمم |سهأ نمد نامت

 ا أ ريبكلا كب ميهاربا سيلا قأ م هريغو كب رممك منمهيلا أن م لكمركم راصاذكهو ليلذلا
 : ||| هنكل مهعامشأ الوءا قالا ةوجنملغاشاشا:ىلعدمخ دعي ل ةلاهلاهذ هب و اجرح ىلقاءالوف |[:

 : || || دعبالا هلدحارالنأ ن ةين وممضغب م لق لوصحد..:ءمهتنابخو مهردغىشةلزيل

 | 8 ظل اهدعاسدقل و سادت ةرصم ار اطهلاريهطتو ةثسحلا مهتموح لاصتتسا ٠

 1 |[ ْ نضل ا عسل ىلع

 00 + (ص زيكا لغد )
 3. أ قرطاج و2 لاو نماو سن رص مابالو ىلءاشاب ىلع دسم تببثت زيلكنالا ل_ءامل

 || ةعبس نماك ما رخحيالوطسأ ةيردنكسالاىلا اولسرأوةوقلالامتسا ىلا اودعوةيملسلا

 ||( هرف) لارثكلا ةدايق تت ىدنج فال ةسجخ نماذاؤم اشيج لباس حاكم عرشع

 اا ةنسشرام )٠١ +1 ؟؟ ةنس مرح ا لوأ ىفرغتلا ىلا تاصوفاهلالتحال

 | لال خان ودي ريمه ربل اىلا لو زئلا: مهل نذأب نأ ةنيدللا كاس ىلا شما دئاف ل سرأو
 ظ 5 انام باج أفا ملعةّركلاا اود.عينأن مافوخنينآلا تنرغلا نمرمص م ىلع ةظفاحترغنلا
 ١ | نمّدال هنأ لكنالا دج والف ةيلعلا ةلودلا نمره مهعمناك اذاالا كل ذي مهل ندأيال هنأب

 || اذهءاضعنا ل قو ةعاسنب ّرشعواعنرأ ةشدملا اول عمال اّتقلل اومهأت ةونع ٌريلا ىلا لوزتلا

 ١ ضرع ن أن ودبة'يدملا ةناتسالا طابض نماغأن يم أو عدملا هيد مكحاع ل سداعبملا

 | 7 نموه سفن سو راعلا ل بقلب ةّنيدملاو مهمد:عنملالوربل انلارك املا خجورخ عنا
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 + 7 اميستيوتا ا“ ا 5 ل ا

 دم ويا لت دود ون دع نا اكو را: ياسر يجسح ا يسوع ا

 1 3 ئ

 حتة منا ودرصم لال سرأو اهلاق«ىلاعلا بالا عمسف سرقه صفت ى لعق انس كلذ
 ىنوم عدي نمنبعتو كيئالساشان لعد #ةسيلود نامرفهسعمواثاءناطبق:سعاإ|

 كلام اا ره تداعأبسعأو ةمطتنلاركاسعلا نمتقرف عمو ةيرددكسالا قف نا
 تهَدس|ليلاثتمالا مدعر هظرولاش اب ىلع دن ىلا نامرغلا اذه علباملو مبلاألا ةيالوملا
 م-من ا وهج ورخ نوضربالمثمنأ هوربخأو دونكاو داّوقلاوءالعلا هيلع عّمجافرفسلا
 متيغرراهظاهنومذمن دوكيو كد ميهار اهدلو عم هيولس رب وىلاعلا ب ايل اىلااناطخ نورر

 هعاستاومهنعدونملاملاظم عنمو ىلاهالا بنا ةاغا ص نمهنمدوأراملاءلاو مولع هئاقن ىف.

 ناطبقدعم عجرتب ردنكسالاىلاكب مهاربالصواملو ةمهملار ومالا قءاملعلا ةزوشم

 ضرعو لوبن الساىلا اواصوالفايلاو نوكمآى أ ىذلا اشاب ىسّوماموعموهبك ارعاشأب
 تيبثت انامرقرمصمىلا ل سرأو ثونرصملاهيلطامناطاسل لبق ىلاعلا بايلا ىلع مالا |

 ريثوف 7 ) ١1 ةنسنابعشرخاوأ ف نامرفلا اهلصوف هتءالو قعاشا:ىلعدم |!

 0 (1ى.5 ظلم
 بغشل اوءاالا عيب ىفاماع فالس ناكل . ىلا هال أنعدسنلا ىذأ طق: ل نكل || :

 ىداعتةالدلاو اهلئاقتودي راشكنالا فااخت دؤنرالاف ركاسعلا فونص نيهيانطً ايراض

 ةرهاقلاءاهغ أف نوديرءد و نوسسعي ىلاولل صاع ىلاهالا داعم لكل اواهعزانتو ةقرف لك

 عاوأب اسلاوب هلا ىتاولمتساو اهئونكسي ومهلرانمنمممودرطي وىلاهالانوبهتنو

 ةحارتسالا ىؤعدي لجر توناح ىلع ىركسعلا سا .عرف اليبسهيلا اودح لاصق ليحل

 الس كلذ عج واسكانهتكرتو تيسذىناالئاقايناثثدوغبو موق ىثعازتتشاوأ ||
 هلم لصد : و لاملاب رطعالامكل د ىلعد اراع رو هدنعام موت ون امساصةناهال

 مهظضورعفةعابلا اوكصراشف ٌةيحمهلا ىفاسفو ش وتل اتالظ ىف لئاخلا مالا دنع 0
 ثوم مالو دن اد مل اهزه لكتوامحتن ىلاهالاو اذِد , هلاومأ نمنو<ر امفمقوم ماسو| 1 ١

 ةئفلاهذهرورشنممهيلزنام مها نأىفهللاىلاعرضتلاوريصاانقو دات: لئاهعنع |
 الو .مهرودصقيضت اازرلارا ىفنيحاس اءاليلاتارج ىلءنيبلةتماوناكتف ةيغاملا ||

 0 : مهتنسل ا قلطتت ||



1 0 
 | ىلعد<راصو اناتهيوالظسانلالاومأنوذسخأب و نوكتييءاسنلا فو نولتقي
 ْ | مهدعيناكتن اشابدي_ثرولناولظتومو هتاف ىلاولاىلا مهاوكش عفر ىلءسانلا ضر

 || ىلاهالا ل مت دنجللةاعا هه دعوت ءافولا منكعالو مهاولب فكمأتلاو مهاوكش فرظنلاب

 رخآلا نمير ف لكفاخودلبلا "ان ةفاكى حايهلارشنت ةناوىدعتلا وروحلاداندزانم

 نهأت د ا 5 سوو ارهظأفةّدح ىلعاشاب ىلعد# ةملوت نامرف هرفدر وذا كلذ ىلع مهام و

 نافداض كاان اىفو هتف هتقرافعىلاهالااض هرم دءاىلاهالاو وركشعلا برطضاق رسال

 هيدسيامدس نكي لا لوىلاولا ىلعانشاب ىبع دم مهلاحأف مستانس م فريصد فما باط

 اوعاب وءاسنلااوبسواهوممنو ردمردشابهفاوقّرؤتفةِس ويلفلا بهن مهل ح رص م_هزوع

 نمهللا زو رياؤاك الى لعد لااولامو ىلاولا اوضغتأو ىلاهالا بولقتريغتذدالوالا

 ا ا 0 المده اان لعد. ب لغاومل ونامعالا وءايعل امللأف رع

 | ناطلسلا فرط نم ىلومىف مهل لاف كلذباشابديشروخ يلااولسر أم هيلعانسلاوهوبختت
 أ هريغوتالدودونرأْن م ةيركسعلا ىوقلا عيجلامأ ةعلَملا ف نص#و هرمأب الا لزعأ الذ

 1 ةيلو نوبلطي ىلاعلا بابلاىلاءادعلاعممهكارتشاباوبتكو ليلقلالا ىلعد#© ىلا تزامناف

 || انام رفد ردصأو عازتلا مس -قالمأ أم لطىلاعلا بابل باجأأ رص ه ىلع ىلع د6

 هارتفااكنف املظلباشابديشروخ ل, نكل ٠ ١م.ه ةنسهيلوو و ىفةرهاقلاىلالدو

 اماواع_ةيل مهلا ذرالا نمرينإلا|مباوبأ ىلعست رو ةعلتلا ىف ىلعذ مت رص هؤادعأ

 م 4

 د ا 1 عب ها ص رس اح وانما ل هع دا تدع م هم م سس ص عع

 ولت دام وو عت تي ين هع وبا يي ديس جيوتي ناب

 كلذن أ الانويلدس و نويهدلءلاىفاوقرفتوو رف مست ل سم فرص مدعل هبا جأ

 : 2 جالشلابمهدلقوىلاهإلا نمءارفخ مهادببترلب هتعزعفرتؤي)

 ديشروخ حارخا.ةدّدنشمساوأ هدو ةيلعلاةلودلا لبق نمامشانناطءقرضح ليلة دعبو
 لسرأف ادايبفضرالا ىفوثعي دن هرحخلا توا ىلاةالدلا ضعب عمج رخو لئتماف اشاب

 لقّدساو ماشلاىلااويهذفرصم نع مهواجأو مهوقحلفهدنج نماضعب قعد موغلخ

 تاشوانملاهدهدع كيلامملا نم قينمالا ع زانما فدل كجم و رمصم ةيالون ىلع دمت

 : بورشلاو

 ذا معيش داسيا تانج ناد جرب د يوتا ضيخك كنج || الادب سعال ىرخ أ ةيالوىلا هل كةنو ىلع دمحم لز ىلاعلا بابلا نمَتيلظزيلكنالا نان

 5 4 دلال مب 5-35
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 دي موس سما مس حسم ويصوم ١ معد يووم رم مع ا ويم و دسم مصب موج اوصل وسب ب سصحوعي وع نه © بضم جيوب سهو ود د ك2" هس دعم عج صوم لما



 تنسو وع تبت 0 هاقلا نامل مام ةفكح وون ةكرعلا هذه ماو | 1

 * .مهلافطأت ع ةرفواغل :

 رشا نم هردصصنكزاهلا بضرإل هتسايس نسم نكلاثب عدت با غسف ||
 ءانعالبهب وغض لانس صرف هدعاست ىتح ص١ رثلت سصصمةب الو لالقتسالاو مكسحلاب

 نسازمهالةفك سبل ثبناشم حرت (رصل اباد نامت )|
 | نوديرضم "اهي قزليالهنا مهل لاق راهءالع ودلبلا نايعأا شان ىلعد موحرملااءدةرهاقلا

 هنخ«نماشابور نسخ جيارخ ا ىلوالا ناز اهءاربغارالو اهتوس ست اسالواهبلاو لاو ١

 فدو مودع نك نصتسلا نماشابلاحي رخو كلذ لع سا ارفأفاملاو لهجة للقلب

 مهملطا نءذأةاهتمدد درط ورصم نههجا رخاىلع د#نماوبلطودؤنرالا ةاسو ره-لع ران

 نيعِننادونرالا نم ىلعد © بلط م لونمالساىلااهنمودسق رولا ظفلناتةمسزأو ||
 هلم اقممءاف ىلع دعغدم هلو طرمد كلدب لكل ا!ىكزفرصم ىلع ايل اودي_ثروخاشابد نأ ١

 ىلع قدصف هلع قيدصتا| اعلا بابلا ل «رأورض# كا ذيررحو عازتلا مسن كلذبو ||

 َ هر دذكسالا ١ ماساندمش روخماقف هقرط نم صوص عمان امر فكل ذبل سرأ ولضخام

 مهتطلسَت نكن يذلا ٌكيلامملا وذنحلا نب عقوامل عئام وكالذ دعبل صجو ةرهاقلا ىلا لقت و

 اشاد روع رض هد مهب راحت ل ةشم ىلع © اس هو ةزملاىلاديءصلا ىلعذط وو سوم

 هدودو ىلع دم نمةفيخهسحو لا كاذؤهسف:لاسرح مهلعصل )01( ةالوذلا نمةقئاطأ|

 فطالالامتسال ىلع دعا ليما لك نولي ىلاهالاتاكوامسالمبهتقثمدعودؤنرالا || ٠
 ظ نايعالاوءااعلاعماصوصخمهعمنيللاو |[

 راصو امثالع هلب اقل غتشاوةرهاقلا ىلا ةءرسسداعةالذلاءالؤدروض< ىلء د لءالف ||

 ماعلا فو نوبمتيدارطاكد ليلا قفاوريشآنادقاؤناكو هويكترااموةالدلا ىلعمهلعنتشي ||

 مهرثك أو هنعتا قضرس اطل ا نيرعات ينسب قي رطحلابشتنت هفئاطةآلدلانا قرح الق (1) | :
 ةعونصمدوسلاريطارطلاممسؤر ىلعو ش داك الانويكرهلواتم او زوردلالامحو مالا ىحاون نم

 ةعاجتلا نسامعلاهلودؤةر وهشمةفئاطلا هد هو عارذوحنر وطرطلالوظراغضلا غلا دولح نم | 1

 ها مهامليلقوكلذن اود مهنم هوة يم هع راهن فدو وؤزنبو رح !ىمادقألاو

 : (ةيقيف . اةحجلا) فى 0



 ظ تام ااواها اوبس نواهلاج راواتتواهلاومأا اومن يرو ع

0 0 00 -
 ش || كادالتأد 

 ما اينما و

 1 ىوزوالا ماظنلا ىلع دنا نمدعمق أن مسي ردّس لغّتسشاةن ردنكسالا لا ]_صرانإف

 : ةرهاقلاىلار وذءلاموعد وذل وداع اواللائتمالاوةعاطا اوليملاكءلامملاءا سه هل ارهظأو

 || قيرطلاقدؤنرالا هيلع جر فن ةمداعلااد_اق ةيردنكسالا نم رخودعولا كل ا

 | اويمأالارس صم لاهباّؤأواشابلا اورسسأو ةيناممعلا دونما نمهعمناكن ماواستقو
 ظ ا |اورمأوءارصصلا قيرطنمماّشلاىلاهلاسر اد ةبءاسمالا برأ املحالاموكتتو
 2235 ةيطاصلالااواديت أل يقوولتمذ قد 00 رنم

 / د 0 و اهتدعاسعهيوغملانواروغثلا ضعباهملستباهدعوهلا

 ش ىببديلاردسري 0000 ىبيديف لاعبات نمىذخ ال

 | ب 0 اعر 09 معتاس يصب لطل ىو دريلا

 , لأ دتحلاءاضرالم ني نسساينغالااصو صخو ةمداسعلا ىلاهأ ىلع ةديدشلبئارضلا
 | نمميفهنورباوناك.اّثان ىلعد ىلا مهم اوكشو م اذلالظن اذه نمىلاهالا ترمذتف

 | لاما عفد ىلعةد_ءاسا اب مهدع ووسانيالاورمشدلابمهاقلتف موياعّوتملاو مهملاليملا

 | اودارأو هلزنعدورصاحو ىسددربلا ىلع لكلا ياهو دؤنرالا عمن لاهالا د !للقد همن

 1 ده ده دفةفشنعةمواةممهومواتو دنا هكيلامم ب راحورارفلا نمنكمتهنكل هلق

 | اهلزانمرثك اأبرفن ىسدربلالزتماهم يلا هدا ىلع هعفادممكح أو ةعلقا ىلا اشان ىلع



 امهددأد نأ ىل ااموتديوهندب صالا ددسشا وكلدبامض درب ,لق سها وال نيعبطمان '

 امونب رشعواتسهسالوةدمتناكو ةذفاملا نماهاقل او هسأر: ومشي

 ءانثارصعادوح زمزاو ودلاعا صاد أ اشان دج ماو شب راشكتالا بغ 7 ,لتقدمب وأأ

 يلا دعصليبنييعتلا | دهاشاب ىلعد#© لملف ايلا اونيع ثدحر وتلا سلا سو 4

 ردشب.الهنأ لءانهنكل وةيراشكتالا موا نأدار او دؤنرالا نمفال [ةعب رأهعموةعلَقلا

 نأب كيلامملاءاره أن مهريسغو ديعصلاب مقملاىدربلا كب ناقع بناك ةيمواسقملا ىلع

 اورت_غافهيلعت ناك 6 قلطملام_هكح ىلارصمدرب وةيراشكنالادرط ىلعد 000

 اهي مواقيامتوَملا نم اشاد د حا وجا اجاوفأ رهام! نونأ,اوراصو هدعوب

 لزنءاوقدح أو ةرهاشلا "1 ىفاوقّرفت م مهعم مضناو ةعلقلا نمر ةدابزودب ةيراشكتالا

 حرخمو ال اوأرمدم نمح وردنا نب سحأ ندبدو ريخو هوددهو روك ناش ايدجأ

 0 اسعلا تمم 0

 رهاط عماوا_عفاكهيلعاور وثي نأ ةفيخةيراشكمالا, كتف ىلا هنركف ىلع دلوع م

 منابع اواتقو مهل اومأ اوملسور مهلا ل.سلاكم ملعاوضةناق كل ذدؤنزالا ىلازعوأ ةاشان ||

 ءارغتلا قيرطنمماشلا ىلا هنج وتل ىلءاومزءوةمدقلاريصع مسهتمثوقاسبلا عجاف ||

 مهيلعاوشتففمس مم ىنتخان مالا قو ىف يلا م يضاف عاودؤنرالا م مماعمدس#

 ىاونلاىفاوقرفتو ىذالا م ملءاود_هتوىلاهالا ىلا م-ميديأاولاطآ مث أهريغو توسبلا

 ىرصل اهجولا فاصوصخ ب هنا |نماورثك أو

 لاومالام_هروا نموا اهأ ىلعررقي ظا .مدرغ امهةمامايورسسخ دب كاذذاناكو

 هتلتاقل ىسدربلا كب نامعواشاب ىلءد#هجوتفاناول ب اذعلاءوسمهموس وةظهابلا |

 ىلاهالسأو ١ سلوا ةلار ا قهعم نمأَمَر ةنأديدارس أو مايراخ-

 ا ةفلقااق ندهتسفر ةرصمأ] ٠

 لك وتوفداولاهةصو نع .رهيامكل ةرغو بهنلاو باسلا عا اونأ نماومكمرافدؤنرالاامأ

 نمةبراحند.ثرىلا ىسدريلاهج وو رصمىلااشان ىلع دهمداعمت :نوملاعلاهتطاحا نعال

 طايمدب ل صامل ةمديشرب لص>و ناطيقلا شان ىلع :نيناووهمووتيهناتعفلا بال ١ ْ ١



 4 ظ تنك دل نمدز ,ةلا كلاما .راغاشاب ىلعد#© ةقرق ,هعمو دؤنرالانمةعانج

 0 ع ور عم ىلعد## لوصو لبق دؤنرالا ىلعاهيفةرث ادلا

 ْ قعد معرخأت ىلاهراسصّن مدع بست ىلعمزعو اظمغ ءلجلاهذهدناك قنح كاد لصحالف

 ]| هداقتعا عمو لطابلا ةمتلاءذ ميّرسسفاشابورسدنم كاذب ىسفك.لامملا عمو فناعنأو
 ل صاوأهيلاتدر و هنأب اق خاب هارسيلا اليل هبلطي ىلع دمت موحرلل لسرأ ا ممالطإ

 ظ 5 نيح كلذ همد سعأو هلتق لع رص و لات ىفاهبهلعي نأ دالدنأو توالت اراد يي

 5 الان كي لءاعدتسالا اًدهنابةهادب مزح ىلعد ىلا بطلا ل صوابإف بابلا نمهلوخد

 | بهذو لئثتما ن اوان امضع كا ذّدءىل اولا باط بح لنا هنأ لعومسهأ قريت هب عاسقيالا
 || ةيسنرث اوهجوتلامدعتي رآهلرهطكلذ ىفىؤرتا انعيفهتامح باهذ هيا هذ ىف ناك

 حايصلات قو هلودبامبقرتي هليل تانوهل 5 ىلعهيل انامصعلا |

 رادهيرخ)هسلامر وما مواشاب ورسخ ىلعد:ملامايةرفوالا ظااهدعاسف
 0 فرص مدعل (

 "|| ىليقلاهحولا ىلع كيلامملا ءاليتسالح ارخن ا ليسمت مدع نعائشاناذهناكو مهتاس ره

 "|| ةيردنكسالارغثو ةرهاقلاالاىلاولاةذوح ف نكي ثري ىرصلا هجبولا نم ميظعزحبو
 1 00 ئ ظ نادليلاو ىرقلانفامهتنبامو

 ]| ةرهاقلا نمايظع ريس رخ ىحنيرئاثلا ىلع عفادملا قالطابرم شاب ورسخ نا ع
 "|| نيقيرفلانيب طسوتسل ةعلقلا نمل زن كل ذي اان رهاطوعدملا ىلاولاب رح ناكرأ لعامل

 0 ظ نأ ىلا ىلاولا براسو دما عملام واشاب رهاط ظاتعافةاصعلا عمدا تالا ىلاولا هتاف

 2١ || ةصرفهيرهاثارهاطذخافا ممن دعو طايمدولا ىلا تةروصنملا ىلارارتفاايهمزلا

 |٠ صم لعايلا ودورات نأ مون بلطو اهءاناعودلبلا نايعأ ع جبو ةيالولا ىلع لو هلا
 || نآدنملاثيليل هنكلك اذ ىلءسل ل اهرقأف اشاورمسم ا اخ ىلاعلا بابل نيعب ىتح

 الا سبل دؤنرالا تامه فرصو مس متاس ص هفرص مدل ةيراشكبالا اصو مخ مانصع

 || مهتاوغأنمزينئاهيل اواسرأو م.م ةتسولام عه مويفةءارتمقهورصافل
 امه اَسع عامر مخ لبامهعمتسا لا لمتسي لف مهاوكشميلااعفزمل

 | [| لاهم رلطو

 ع وعدو 0



 بشتتليلقد عبو دلك الا نم طاش هالو طخ انام ةرثك مفاده سعمو ٍّ
 نييئافعلا تايثلام نيالاصس مانأةدعاموغل رقساوةينامثعلا شويخعاوت ربانو نيب برحلا | 1

 نمميظعددعلتقنأدعبو "راصتنالانمنيبواسئر غلا سأ:مدسعلو مهل ةمئانودلاةرزاوع ع

 اهيفاوثيلو 1019 ةنسسطسغأ ع ىفءالذناكومهبك | سهىلانوينامعلاا تلا نيستا ||

 ىكرتشيج مدقتبر صم نمي واسفرغلاحارخا نمزيلكذنالاو ىلاعلا بابل نكمتن أى لا || 1
 ردصلاةدايقتحت ةرهاقلافةيحلاضلاف شد رعلاةهبنملئاقمفاانيثالثن مبكر ||

 ديشزو 1١(( ةنسثراملوأ) ب ردنكسالاىلازءلكالا لوزنو .اشاب مس .ومافعالا

 ضرغلا اذهل مهدالب نماهباوأةريغص بكا سه ىلءةرهاقلاىلالسنلامهدوعصو ||

 .نأد_هرمن اهتسايرىاشاي لعدم هفلفنةنودقملا ةبتكلا دئاكامنأىلعداعذللذءانثأ فو |
 ةيواسنرتتادئاك(ونم)لارتخلا نير مربأ ىذلاقافتالا ىضتةعترهاقلا نويواسنرغل ىلخأ || 4

 مظعالاردصلانيبوهتءافكمدعوهتراداءوسلرمصمنممهجورخ مهوخرؤميشرىلا || ١
 لئاوأ ف مهدالنىلا اورفاسو (..1 ةنسدين ول 0 قىزلكنالاث يكل ارمالاو 0

 هيلع تناك امىلاىلاعلابابلا ةطاس ا ذتداعو زيلكنالا مهعستوةنسسلاهذهنمريتتس | ١
 ةموكسأت !ىلعا ولم نماملاوامشانورمس> ةيلعلا ةلودلاتنمع ةيواسنرفلا لود لبق 8

 ةعيرادونلبانم كاذذااهبناكق 141+ ةنسلوالاىداجيريشعقاث ةيرسما ||
 تامولدادعتسالاهيف سوالف اشايىلعدمتةدابقتك ةقرفمممدؤنرالان منال | ١
 ىأ (همشس 20 3 نلانر ةتقوىفل صو ىت-اح ردت اةروهتافتلاهملاه-وزومالا ||! 1

 ادهش و ىدنح الآ | ةعن درا وأ ةثالثن مة فلومةقرف ةرف سا را 7 ْ

 ةصرفأ حو“ :سدع مهب ةناعتساللهيلاممبولق ةلاةساوذنملا ا : 1

 رصمع وح رمدعفن اويع 7 ولالقتسالانول راح ونولداح نولارئالاوت اىكفكيلامملاامأ | 5

 ثردد ريدا اذه ةلودلا غلبالف تاءالولا نماهريسغك اهتروريسصو ىلاعلا بانا ىلا ُ ١

 تفعضطدقم توق تناكو مه رخآ نعاوتف د مهلتاقينأب اشاب ورم ىلا اه سعاوأ 1

 اثاورمس هج وذ عزانموأ كراشمنودباهبدرغناولامهتم لك ونو ةطلسسل اناعزانن
 9 7 دةعحعييييبب(سا 71
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 38 صمسسحج

 [متام ةليدم هناةرغبامقمو )1( دا الا شياطن اضناكو هستلافكت
 ا 1 || ىلع نر راصو مث أغلب نأىلاهدلو عمماد رفحارخلا باحو مك اح ةفص هلوقنمبرقلا
 ||| لاك رع !ضءنىفاهيفانرعم و ادذءدهئمدد» - وفهتفمط دون قلعت ىلا أ امهم ضع*اضق

 0 ا نم دلي -ٌكاذكلزيلقةنركسفلاىوقللامتساو ديد شل ديد جتاادالا اهياعام ىدؤنال

 0 هتلئاعيمطب ريل هنا رقىدحايهحوزن رو (1الىال) ةنسقناوكلذو ةنسةرمشع نا ١

 ١ ارك ةهطاءذهىفع رز ناك ث يح ناخدلاةراحتب لغتشافراس تاذهتجوزتناكو

 ١ | اهيف عربفةيّدولا قثالعلا نمنيد وافر قلاراكل اد نيب و هس ناك ام لذ ىلءةدعاسو |||

 1 : فئصلا اذعراخت نيب ”للحت ”ر(شلانواريشك اهنم حبر يوح

 1 تراوةدابقتةرصمنوبواننوفلا لح ا (ص/لا ل سك

 ظ . دن ازيوكباهعيجب نادلبلاو ماقال ىلاىلاعا!بابلالسرأ (اوه/, هنْش ىف )0

 1 هداولعجو مهما ىدنح ةناولت (اتسوارب) 1 ح٠ نماضيأ تلطوامممهجا رخال .

 ا ظ ' ْ هلماقم ماتش ىلعد © موحرملاومهلادئاقاغأ ىلع

 ا 3 يقل شيما ]زن ثيححرص ل اوسهلاةسنئافعلاةقانودلا عمتبيتكلاا هذه تراسف

 0 | لتاةمتفا اشعة امن مافاومىفا معلا شرحا ناكو 11014 ةنسومل ول [غ مول

 | "8 هت-ناخروأناطاسل امس ادن ا نمةقرف ىلع قلطت تناك ةيكرتلا نعةفرح ملك (1)

 3 تناك اهنأعماهئاوهالاعبت مهلزعتو نيطال لال وف تراص تح تريتو ةقرفلا كلت تغطمم : هي وعسم

 1 ل اذهىلعترمتساو ةيلعلا ةلودلا تاحوتفمدقت بامسأ !ىوقأ.

 17 851 ةنسهينو: | 1 موفاولغألتقفاهلاطبا
 ” ]|| ةيزح , يا ةئيدع |9014 ةنيسسطسغأ ١0 قريهشلالجرلا اذهدإو ()

 || قتو 9/84 ةنسسيرام هب ررحاةسردملالخدمةوزثلاةليلقاهكلةفييثةلئاع نم اكسر رك ) ||
 |١ ريلكتالاة نوح نمنولوطة ني دم سالك ا قرهتشاو 1170 ةنسىجب وطقاثمزالمةيترم لا
 ||| سيرا اداعةيواسمملا شوج ارهتن أدعو . 10747 ةنسايلاطي ايف ب راحل ا شيعللا دئاق نعت
 7 |[ ةمقاووكيلامملاءزهو 098 دنس وبل ؟ ىئديردنكسالا لخدفزصم فب فلكث يح

 ' [|| شويجا:دايق نو .4 هنسرخاوأ قاسن اوفا ع جزم (114 ةنسوئلو © |) مارهالا
 |١ شويحر هقواسنت ارفىلعاروطاربما ةءىدوت | م١ .هتسفو( لصنق]ةموكعللا سيئر ليلقدعب راصو
 ةينول" 8) ولرئاوهمقاو ف مزيهنأ ءمأ ىهتنم ناكو 0 دعف هبيلعتسلأتىتل اه وروأ

 امكا هئنس وبام 0 موي فون ثيحت هناليه تناسةريزح يلا اريسأ ل سرأو( | 10 ةنس

 2 هعمو
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 0000 7 ل ا ولاا ا "2 نقيا را

 ىلج ةمنلا نماتعيج ىلعةيقيفوتلاةرضعلااملاركشو .ةمدخلاءادأس جاو نطولل | ١

 مظعالاريصموي دخ هب انعد روذلا ىلا تااطلا نمانحو خو روتفلا نمانممهىرتعاناكأم | ا

 وهىئذلاىأرلاو ىبانالاءاك لاو ىتنح'الا لاو ىئصالالءلاىذ مركالااهزبزعو |

 ذفاتلامسلاو تانملاىوقلاممشلا ىدامظعأل ضعأتاو ءاتلأالا ءادعالاءادل[|
 نم راكفالا لب الب تنغتنم نائملاو ةفأرلا ىلعالو حن اكتاو دانعلا ل هأ داك أف

 نودغلا فطاععم صقر هيلع ءانثلا نم رايطالا عجاوستقرتو نوني هحادمأ

 بابثلا ناعيرفوهوىوؤهلا عمل ىلا نعىلذملا بالاول باد ايىلَتملا

 يولقهتبختوهتريهتنكسنم ماو هرصعءاغلب مك ىذا |اناسلاو ملال ضفلا ىذ

 ل_اداهلويقذاكف ماعنالاو في راشتلابهتلودباررأ ىلع دغأو ماعلاو صاخلا

 وهو هلو ىهماودلا ىلع تناكف اهلابقتسال أ هتوقوهننالو<اهقلتو اهلايقا

 ريدملا راطقالارئاسفعاذىذااهركذرطعملا راصمالاةالود.سوهوالأ ام.ىلوأ
 هللا طفح نيمو اثم 9 رصمودخ انيدئفأ قيقفلا لععدلا || ٠

 هللاو ماخقلاهتلودلاجرو ماركلاهراظن مائتالىتااهتمعبس .رحو هلاحتأو هتلود

 ماتا س>هملعواديملاىفةناعالاهتردق تلح هنمو مارهلك غوامل وجرملا

 مد 0

 ةقفاوملادب رعشف 1١م6 ةنس )١( هلوقةني دمىفاشاب ىلع © هلروغغم امص هن دغداو

 اعأ نوسوط هع هدعيهّشس ركب ماقو هئسةثاد>قوهوهدلاوفووةيدالم 14-161 .ةرس ْ 1

 ما.ةالهدلاوءاهدصأ د هلهتلا ضعف هب ىضذقنأ ىلاةليدملاهذه طمنض مخل فاك |

 اهتراجتو عستمانيماهبوليبخرالارحب ىلعةمقاو زك الاردنكسا نطو ةينودقمدالب فةدلبئه (1)
 ةقدمنءارتوليك ١من دعو نلسملانممهلجة سمس فال[ ةنامئاهناكسد دم غلم و ةمظع |

 ةديدحلا:دلملا أس لوب وينءامدقلانيتامورلادنعاه ماو كينولاس
 دبع

- 



 ههسم سن (7

 "| ةالصلاو ركذاول تأت نا ةرصستو ريستعا نم ةريععرانل اّنفلعج ىلا هللد-جلا

 ناعالا نهنطولابح لئاقلا ناندعدإوديسد# انس ىلع مالسلاكلملانم مالسلاو

 ءاجىتح رافقلاوفاسضلااوضاش نم هيدحوهترتعو هبعصومل ا ىلءوهيلعهتنا لص
 ا || ىدبلاىالوم لءلكوتملاناولوقأف دعنامأ هب رام“ الانسح نممهيران

 عرراتلاّن فاناكامل هيلعقوةملا باير الو هيدااوإو4هتلارمغ ديرفدتددبع ديعملا

 فشثكتو تاقوالاونامزالاثراوكنمىضمانعبرعت ةمهمتارعو ةجدئاوذ

 نيبملاباّكَلاىفهلناك هعقومظعو هعفنةرثكلف تاهشلاعانقث داو اهوجو نع

 ةاروتلات ازئآامو يداربا ف نوجاحت ل باَحَلا لهأ ا.ىلاعتهتلا لاق نيتم ىوقلصأ

 هنأ مهارباىفدوهل اىوعدن الطب ىلع ل دس نولةعتالفاهدعبنمالا ل_.الاو

 هللو هدعبنمالزناغالمالاوتاروتلا نب ىنارصنهن ىراصنلاىوعد نالطإو ىدوحي

 ركدرخ"الامانالا ف تامو لودل تاهل رانا الولذا ةغمادلاة مكاو ةغلابلاةحلا

 معداترصتخم رب /زعل ا ىنطو ففاؤأ نأ ىتعانصداسكو ىءاضيتلة عمّن ع لوالا

 سسؤمريك اوه نم ناشلا”ىلعريبكل ااشان لعدم ناكمقذج ضف ىلعلدب زيجو

 كاذهلدمشياك هوحولا نسحأ ىلع ةيلسنلااهططلت سد:عمرهشأو ةيرصملاانرادا

 ىف رتنمتنك ثيحو هعةرم ميعنلا ضابرفلعجو هعمشم هللادّرب هوجولا

 امايقباكلااذ_هفيلأت ىتعأن أت يأر .ةيضرملاةرمدلات اذ ةيويد_هناسرادملا

 نطوال
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